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Niets gaat sneller dan de jaren (Ovidius)

Dick Berents was jarenlang docent geschiedenis op College Blaucapel, 
een christelijke scholengemeenschap voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum 
en Gymnasium. Deze school hield op 1 augustus 2005 op te bestaan. 
Enkele jaren later werd het schoolgebouw gesloopt. Als je nu op de 
plek zou staan waar duizenden jongeren in de loop der tijd wiskunde, 
natuurkunde, Engels, Frans, Duits en al die andere vakken kregen, is daar 
niets meer van te zien. Het leven van de school bestaat alleen nog in 
de archieven en in de herinnering van oud-leerlingen en oud-docenten. 
In een van de archiefdozen zitten nog de jaargangen van de ‘Blaudruk’, 
het schoolblad dat met de onregelmatigheid van een oude koekoeksklok 
van 1991 tot 2005 werd uitgegeven. Al die jaren was Dick Berents 
eindredacteur.

Zoals de Romeinse dichter meer dan tweeduizend jaar geleden al schreef: 
‘Niets gaat sneller dan de jaren’. Deze wijsheid heeft na al die eeuwen 
nog niets aan waarheid ingeboet. Wie in de huidige tijd de moeite zou 
nemen om oude jaargangen door te bladeren, zou zien hoe de wereld 
in die periode veranderd is. Een verandering waaraan College Blaucapel 
schoorvoetend zou meedoen. Elektronica, computers en smartphones 
deden hun intrede en eisten een steeds grotere rol. De leraar veranderde 
van een allesweter in een studiebegeleider, die leerlingen diende te 
stimuleren en te coachen in ‘studielandschappen’. Toch bleef ook veel 
bij het oude. Een school is natuurlijk ook een verzameling mensen, die 
komen en gaan, diploma’s halen en overspannen worden, een excursie 
doen en studiereizen maken. 

Van dit alles werd ook verslag gedaan in de Blaudruk. Rector Johan Snijders 
was verantwoordelijk voor de kopij met zakelijke schoolinformatie en 
docent oude talen Ad van Os verzorgde heel secuur de schoolagenda. 
Meestal taaie leesstof! Gelukkig was er ook de ‘tip van Dick’, een column 
avant la lettre, die ervoor zorgde dat je de Blaudruk toch kon uitlezen 
zonder halverwege in slaap te vallen. Leerlingen waren erg nieuwsgierig 
naar de lotgevallen van Roy S. of Anton Rothengatter, fictieve helden in 
Dicks vermakelijke columns.
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Het zou jammer zijn als de ‘tips van Dick Berents’ nooit meer gelezen 
konden worden. Serieke Verschuur (oud-docent Nederlands), Jelle Horjus 
(oud-leerling) en ik hebben daarom deze bloemlezing samengesteld. Aan 
de tekst is niets gewijzigd, er zijn alleen jaartallen toegevoegd voor een 
beter begrip van de historische context. Lodewijk Koster (oud-leerling), 
die tijdens zijn schooltijd al veel illustraties voor de Blaudruk maakte, 
heeft deze oude schooltaak weer opgepakt en het boekje van nieuwe 
cartoons voorzien.

Philip van Egmond, oud-docent wiskunde

Maar ik heb het
toch uitgerekend!?

Licht gaat véél
sneller!

Van een wiskundige 
als jij valt me dat 
nogal tegen, Philip.
Niets gaat sneller 

dan de jaren!
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Maar Dick,
je gumt
mij uit!!

Precies prutser!
Dat had ik 35 geleden op 

Blaucapel al moeten doen!
Jouw tekeningen zijn niets 

in vergelijking met die
van mij!

Lodewijk Koster (1970) had al vroeg door dat hij aardig kon tekenen. 
Tijdens zijn middelbare schooltijd ontwikkelde hij zijn tekentalent 
verder. Hij tekende veel cartoons en strips met zijn docenten in de 
hoofdrol en illustreerde ook artikelen in de Blaudruk. Lodewijk is 
tegenwoordig professioneel cartoonist en tekent onder de naam  
Loko Cartoons. Hij vond het een eer en een uitdaging om bij iedere column 
in deze bundel een kleine, passende cartoon te tekenen. 
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Vraag en antwoord (1992)

vraag  Wat is de hoofdstad van Hongarije?
antwoord  U wilt weten wat de hoofdstad is? Van Hongarije?
vraag  Ja. De hoofdstad van Hongarije.
antwoord  Dat is een interessante vraag. Ik ben blij dat u die aan mij stelt.
vraag  Goed. En die hoofdstad is dus...?
antwoord  Zeker tegen de achtergrond van de hedendaagse 

ontwikkelingen is het de moeite waard om even stil te staan 
bij de problematiek van de Oostbloklanden.

vraag  Ja dat zal wel. Maar die problematiek beperkt zich nu alleen 
maar tot de vraag: wat is de hoofdstad van Hongarije?

antwoord  Voordat ik daar nader op in ga, zou ik eerst een paar dingen 
op een rijtje willen zetten. In de eerste plaats is er de 
sociaaleconomische toestand in die landen. En in de tweede 
plaats is er ook de sociaaleconomische toestand in die landen. 
En verder zijn er natuurlijk de diverse politieke en geopolitieke 
omstandigheden die we in aanmerking moeten nemen. Zo, 
nu staan ze op een rijtje.

vraag  Dat is allemaal wel heel mooi, maar het is toch niet zo moeilijk 
om de hoofdstad te noemen?

antwoord  Zoals bij de meeste kwesties, kunnen we hier twee kanten 
aan onderscheiden. Kruis en munt. Zwart en wit. Yin en yang. 
Vroom en eh...

vraag  Dreesman?
antwoord  Enerzijds is er het standpunt dat je zou kunnen omschrijven als 

‘vóór’, anderzijds zijn er ook stemmen opgegaan die er tegen 
zijn. In dit kader moet men natuurlijk heel goed overleggen en 
afwegen, welke van de twee de voorkeur verdient.

vraag  En dat is?
antwoord  De dingen zijn niet zo eenvoudig als ze lijken. Het is vaak maar 

al te gemakkelijk om te generaliseren. Dat is een val waar we 
niet in mogen tuinen.

vraag  Maar ik stel toch een eenvoudige vraag! Dit is het mondeling 
examen, ik stel de vragen en jij geeft de antwoorden. Is dat 
duidelijk, ja of nee?
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antwoord  Dat hangt er vanzelfsprekend vanaf, wat u bedoelt met 
duidelijk. Het begrip ‘duidelijkheid’ kan het beste worden 
gedefinieerd binnen de grenzen van zijn eigen context. En 
dan zien we al meteen dat we hier te maken hebben met een 
probleem.

vraag  Een heel eenvoudig probleem zelfs: als je geen antwoord 
geeft, dan krijg je een twee. Is dat duidelijk?

antwoord  Ja, maar onder protest. Ik vermoed dat mijn burgerrechten 
geschonden zijn onder artikel 42 bis van het leerlingenstatuut: 
de leraar stelt geen vragen waarvan het beantwoorden de 
leerling in problemen kan brengen.

vraag  Dus je weet het niet.
antwoord  Ik zat vanochtend in de trein en daar zag ik vanuit het stoffige 

raampje de Nederlandse steden aan mij voorbijgaan. Vooral in 
de randstad zie je langs de spoorbaan een lange lintbebouwing 
huis aan huis aan huis...

vraag  Maar, maar...
antwoord  ...aan huis aan huis. De bevolking neemt toe. En de vervuiling 

en de werkloosheid. Kolossale problemen waarbij wij allemaal 
betrokken zijn. En dan wilt u dat ik zoiets onbenulligs als de 
hoofdstad van Hongarije ga noemen?

vraag  Je krijgt een twee.
antwoord  Praag.
vraag  Praag?
antwoord  Zei ik Praag?
vraag  Ja, dat heb je gezegd: Praag. Het staat op de band.
antwoord  Dat is alleen maar bij wijze van spreken. Sofia, ik bedoelde 

Sofia. U moet het niet uit zijn verband rukken, dat citaat. Dat 
doet de pers wel vaker: eerst partijdige vragen stellen en dat 
maar een gedeelte weergeven, en niet correct. U moet mijn 
antwoord bekijken in het kader van de context. Als ik zeg 
‘Praag’, dan bedoel ik dat eigenlijk als een metafoor, dan wil 
ik daarmee zeggen dat veel steden in het Oostblok te maken 
hebben met een gemeenschappelijke problematiek, net als 
Praag.

vraag  Dus het is Sofia?
antwoord  Nee. Ja. Dat wil zeggen...
vraag  Is het nu ja of nee?
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antwoord  Ik bedoel dus: als we de omstandigheden in aanmerking 
nemen, dan zou het kunnen zijn dat we in grote lijnen, gelet 
op de voors en tegens van de kwestie, de zaak overziende, als 
het ware niet bang zijn om een conclusie te trekken...

vraag  Zo.
antwoord  ...ijs en weder dienende...
vraag  Dus de hoofdstad is?
antwoord  ...als men niet te veel op de details let en door de bomen het 

bos blijft bekijken...
vraag  Het cijfer...
antwoord  Sofia. Beslist.
vraag  Dank je wel. Het is fout.
antwoord  Welk vak is dit eigenlijk?
vraag  Aardrijkskunde.
antwoord  Aardrijkskunde? Dan hoefde ik er niet zo omheen te praten. Ik 

dacht de hele tijd dat het maatschappijleer was!

De hoofdstad van 
Hongarije? Tja...

Aan de ene kant heb 
je Boeda en aan de 
andere kant ligt 

Pest...
Eén antwoord

graag!
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De stelling van Archie Medes (1991)

Wiskunde? Ja jongens, ik ben maar een invaller alleen voor dit ene uur 
en ik ben eigenlijk nauwelijks bevoegd voor dat vak. Maar als jullie per se 
wiskunde willen hebben... Ik kan jullie wel iets vertellen over de stelling 
van ArchieMedes.
ArchieMedes was een oude Griek en hij woonde in het oude Griekenland. 
Of eigenlijk in het jonge Griekenland, want intussen is het een paar duizend 
jaar ouder geworden. Van zijn beroep was hij kleermaker en wiskundige. 
Van wiskunde alleen kun je niet leven, toen tenminste niet, en daarom 
moest hij ook iets nuttigs doen. Hij fokte ook bokkingen maar dat is een 
ander verhaal.

Op een goede dag kreeg hij van de koning van Syracuse - zijn oom trouwens, 
die ook kleermaker was - de opdracht om een garen uit te vinden dat 
stevig genoeg was om er kleren mee te maken. Tot dan toe droegen de 
Grieken alleen maar vijgenbladen zoals je weet; dat kun je nog overal op 
de oude Griekse beelden zien. Archie zat juist in het bad toen de koning 
hem opbelde en hij piekerde zich suf, zoals wiskundigen dat altijd doen 
over de meest onnozele dingen. Hij keek om zich heen.
Nu hing er bij dat bad een beker die men in die tijd gebruikte om het 
badzout in het water te gooien en die beker zat met een touwtje aan het 
bad vast. Dus hij nam dat bekergaren en hij naaide er twee lappen mee 
aan elkaar tot hij een soort van hemd had. En dat hemd trok hij aan en 
daarmee liep hij vervolgens de straat op terwijl hij riep 'Eureka'; dat is het 
Grieks voor 'ik heb het gevonden'.

Maar helaas: het ging regenen en het bekergaren kon niet tegen water 
en het trok strak. Het brak en het hemd viel op de grond. Daar liep Archie 
nou zonder kleren. Nee, hij was niet bloot, beroemde geleerden zijn nooit 
bloot, hij had alleen geen kleren aan.
Bekerdraad was het dus niet. Terug in bad. En terwijl hij weer zat te 
peinzen, viel zijn oog op een andere draad, de draad waar de stop van het 
bad aan vast zat. Dat was dun, waterbestendig touw en dat noemde de 
Grieken aqua-garen, want 'aqua' is het Grieks voor 'water' zoals je weet.
Dus opnieuw naaide hij daar een soort toga van en opnieuw rende hij 
daarmee de straat op en opnieuw riep hij 'Eureka', wat nog steeds het 
Grieks was voor 'ik heb het gevonden', of verkort 'ik hebbut'.
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Maar het draad was te dun en het brak en opnieuw liep hij in zijn vijgenblad. 
Aquagaren was het dus ook niet.

Nu had hij er genoeg van. Hij kon natuurlijk weer in dat verrekte bad 
gaan zitten, maar het water was te koud. Hij wilde niet opnieuw met 
een afgezakte toga lopen. En hij wist nu, hoe het draad moest zijn, 
waterbestendig en toch wat dikker. En daarom maakte hij een nieuw garen 
door allebei de soorten draad die hij al had, in elkaar te draaien. Daar stikte 
hij een toga van en die bleef wèl zitten. Maar hij riep geen 'Eureka' meer.

Archie concludeerde dat die twee draden samen wel zekerheid gaven. 
Deze vaststelling of 'stelling' gebruikte hij ook in de advertenties voor zijn 
bedrijf in de Syracuse Courant. En later is dat bekend geworden als de 
stelling van ArchieMedes: 'Aqua draad plus bekerdraad is zeker draad!'

Een goede eerstegraads 
wiskundedocent spint er 

tegenwoordig anders 
goed garen bij...
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Wet van Murphy (1994)

De meeste mensen kennen wel de wet van Murphy: 'als iets verkeerd 
kan gaan, dan gaat het ook verkeerd'. De oorsprong van deze wet ligt 
bij sergeant Edward A. Murphy van de Amerikaanse luchtmacht, die 
in 1949 meewerkte aan onderzoek van de gevolgen van versnelling bij 
mensen. Daarvoor werd een majoor voorzien van meetapparaten en op 
een soort raketslede over de grond afgeschoten. Op een dag slaagde een 
medewerker erin, alle zestien meetapparaten verkeerd te bevestigen. 
Een maandag, denk ik. De wet van Murphy werd later door dezelfde 
majoor op een persconferentie geciteerd.

Er zijn inmiddels nieuwe wetten ontdekt die ook in het onderwijs het 
mislukken voorspellen en verklaren. Hier zijn er een paar. We hebben er 
enkele vernoemd naar belangrijke verschijnselen en grote denkers uit 
onze tijd.

 De Spellingsregel: Als er twee manieren zijn om een woord te 
spellen, kies je de verkeerde. Als er maar één manier is om een 
woord te spellen, dan spel je het toch verkeert.

 De Wet van de anatomie: Als de mond opengaat, sluiten de oren 
zich.

 De Wet van Brink- en Geertman: Een leerling zonder economie in 
zijn pakket is als een vis zonder een fiets.

 De Hinderwet: Als je een fout antwoord ontdekt en verbetert, 
blijkt later dat het eerste antwoord goed was.

 De Mammoetwet. Dikke mensen gebruiken meer zeep dan dunne 
mensen. 

 De Warewet: Alle algemene uitspraken zijn onwaar. Deze ook. 

 De Regel van Ockhuysen: Als een proef lukt, dan is er iets mis.

 Wet van de Effectiviteit: Hij doet het bijna altijd beter als je eerst 
de stekker in het stopcontact steekt.

 De fiets-standaard: Als je zegt dat je te laat bent omdat je een lekke 
band had, dan krijg je prompt de volgende dag een lekke band.



13

 De Wet van Alzheimer: De kans om iets te vergeten is recht 
evenredig met...eh... staat in verhouding tot de eh...

 De wet van Wis en Mis: Wiskunde is een systematische manier om 
tot een verkeerde conclusie te komen.

 De Wet van het ramen lappen: Het zit aan de andere kant.

 De Werkeloosheidswet: Het enige nadeel van nietsdoen is dat je 
niet weet wanneer je klaar bent.

 De Wet van de grote getallen: Er zijn drie soorten mensen: zij die 
kunnen rekenen en zij die niet kunnen rekenen.

 De repetitie-richtlijn: Als je een probleem helemaal niet meer kunt 
oplossen, moet je eens de opgave lezen.

 De ongeschreven wet: Een mondelinge afspraak is het papier niet 
waard waar hij op geschreven is.

 De wet van Meten en Persen: Een lift met veel mensen erin, ruikt 
anders voor kleine brugklassers dan voor ouderejaars leerlingen.

 De Grondwet: Iemand die met beide benen op de grond staat kan 
zijn broek niet aantrekken.

 De Linkerhandregel: Iemand met een horloge weet hoe laat het is. 
Iemand met twee horloges weet het nooit zeker.

 Je kunt beter getapt zijn en negens halen dan impopulair zijn en 
blijven zitten. (Bekend als De Waarheid van Koe)

 De huisregel: Je huiswerk heel goed leren om te zorgen dat je geen 
schriftelijke overhoring krijgt, is een strategie die niet werkt.

 Niets is zo misleidend als feiten. Behalve dan cijfers.

 De Wet van Paulus: De eerste mythe van de filosofie is dat hij 
bestaat.

 De Ziektewet: Roken is de belangrijkste oorzaak van statistieken.

 De Eerste Wet van de niet-zo-grote getallen: Voor iedere twee 
negens zijn er negen tweeën.

 De Tweede Wet van de niet-zo-grote getallen. Als je vol vertrouwen 
een voldoende verwacht, krijg je een onvoldoende. Als je een 
onvoldoende verwacht, krijg je ook een onvoldoende.
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 Weinig valt zo op in een tekstverwerker als een fout in de 
spellingscontrole.

 De Wet van de informatica. Vergissen is menselijk, maar om er een 
enorme puinhoop van te maken, heb je een computer nodig.

 De laatste wet: Murphy was een optimist.
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Een gesprek in het Nederlands (1992)

Een leraar Nederlands, natuurlijk van een andere school, bezoekt een 
andere leraar Nederlands (natuurlijk al helemaal van een andere school). 
Er ontspint zich het volgende gesprek in de merkwaardige taal die 
neerlandici af en toe gebruiken in hun zogeheten 'tekstverklaringen'.

B  Uitnodiging om binnen te komen.
A  Gelukwens met geboortedag.
B  Uiting van vreugde over komst. Aanbod om voor te gaan. 

Uitnodiging om te gaan zitten.
A  Betuiging van dank. Aanbod van cadeautje.
B  Kraaiend geluid. Tegenwerping dat bezoeker het niet had moeten 

doen.
A  Aansporing om uit te pakken.
B  Uitroep van verrassing over de inhoud. Nabootsing van blijdschap. 

Argument dat het in elk geval heel nuttig zal zijn.

Stilte. (Regel wit.)

B  Verzoek om informatie over wenselijkheid van taart.
A  Vragend voornaamwoord soorten taart?
B  Algemene mededeling plus voorbeelden.
A  Verwijswoord naar derde voorbeeld: mokkapunt.
B  Vragend voornaamwoord iets drinken?
A  Vragend voornaamwoord opsomming dranksoorten.
B  Opsomming dranksoorten.
A  Ontkennende vraag sherry?
B  Minachtende opmerking uilezeik.
A  Berusting; verzoek om alcoholvrije of licht-alcoholhoudende drank.
B  Instemmende opmerking; oorzakelijk verband met 

verkeersveiligheid. 

Stilte. (Regel wit)

A  Opgewekte mededeling over gezelligheid.
B  Relativering.
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A  Positieve opmerking over inrichting woning.
B  Verwijzing naar uitverkoop.

Stilte. (Regel wit)

A  Vragend voornaamwoord leeftijd?
B  Bepaald hoofdtelwoord.
A  Uiting van ongeloof. Verzoek om herhaling.
B  Verwijzing naar vorige alinea.
A  Licht spottende opmerking.
B  Uitroep van hilariteit. Herhaalde bevestiging. Schertsende dreiging 

met geweld.
A  Verzoek om informatie hoe lesgeven nu gaat.
B  Algemene mededeling plus argumenten: 
 1. ontbreken van werklust bij jeugdige personen 
 2. ontbreken van hersenen 
 3. ontbreken van goede manieren.
A  Verzoek om mij de bek niet open te breken.
B  Illustratie met anekdote over de spelling van het woord 

'individualisme'.
A  Uitroep van ontzetting.
B  Citaat van een zin uit een opstel.
A  Conclusie dat de jeugd steeds dommer wordt.
B  Verzuchting dat vroeger alles veel beter was.
A  Retorisch verzoek om mij wat te vertellen.
B  Klacht over tijdgeest.
A  Berustende verzuchting.
B  Klacht over onderwijsbeleid, geformuleerd in eigen woorden.
A  Algemene mededeling zonder voorbeelden.
B  Klacht over schoolhoofd, geformuleerd in heel veel eigen woorden.
A  Nietszeggende algemene opmerking zonder argumentatie.
B  Klacht over persoon van schoolhoofd.
A  Opmerking dat schoolhoofd goede persoonlijke vriend is.

Stilte. (Regel wit. Pijnlijke stilte.)

B  Verontschuldiging: tekst vorige alinea bedoeld voor vermaak. 
Punten afgetrokken voor foutieve formulering.
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Poes komt langs en geeft gast een kopje. Van maximaal 10 woorden.

A  Conclusie dat het al laat is. Verzuchting maar weer eens op te 
stappen.

B  Tegengesteld verband met pas korte aanwezigheid. Uitnodiging 
tot blijven.

A  Tegenwerping: andere afspraak.
B  Aanbod om uitgeleide te doen.
A  Onoprechte mededeling dat heel gezellig was.
B  Onverstaanbaar gemompel: gauw eens overdoen. Uitroep tot 

wederzien.

Aanhalingstekens sluiten.

Gelukwens met
geboortedag!

Uiting van 
vreugde over 

komst!



18

Goed bedoeld (1995)

Maar ken je het verhaal niet van Jacobus van der Hijs?
Hij was net doctorandus en koos voor het onderwijs.
Hij was zeer onder indruk van de prachtige vertogen
van Dalton en van doctor Spock en andere pedagogen.

Wanneer hij voor de klas stond, vanaf acht tot tien voor drieën,
dan dacht hij aan de mooiste progressieve theorieën.
Hij had wel vaag gehoord van Dasberg en van Bladergroen,
maar 't enige probleem was: hij wist niet wat hij moest doen.

Hij liet de kinderen zelf bedenken hoe ze wilden werken.
Ze leerden dan ook niets bij hem, dat kon je heel goed merken.
Maar omdat hij goedhartig was, en heel bevlogen tevens,
gaf hij geen onvoldoendes maar gemiddeld meestal zevens.

Of het nu om een scriptie ging of om een wandeltocht
hij had een vaste regel in de lessen: alles mocht.
Al zaten al zijn leerlingen te vechten of te maffen,
hij wou er niet aan denken om de kleintjes te bestraffen.

Terwijl ze vrolijk hamerden op al zijn meubelstukken
zei hij: 'Laat ons hun kinderziel vooral niet onderdrukken.
Ze zijn alleen maar bezig om hun grenzen te verkennen.
Dat moet wel in de puberteit, al is het even wennen.'

Hij brulde niet om orde en riep zelden maar 'potdorie',
indachtig aan het voorbeeld van Maria Montessori.
Het was een grote chaos, maar je snapt natuurlijk wel:
de school waar ik het over heb, dat was niet Blaucapel.

En telkens als hij twijfelde, dan las hij weer een boodschap
van een halfbakken pedagoog van 't Nederlands Genootschap
Van Leraren, die schreef: 'Laat ons de ziel van onze kinderen
vooral niet met bestraffingen belemmeren en hinderen.'
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Maar op een dag (je snapt wel dat het nu nog erger wordt!)
toen bonden ze zijn handen vast en hingen ze hem aan 't bord.
Ze maakten elk een prop met spuug om naar zijn hoofd te mikken
en één meisje begon hem met de bordestok te prikken.

Ze gooiden met een voetbal en ook met een nasibal,
ze stompten elkaars neuzen blauw, de jongetjes vooral.
En menigmaal werd iemand door een andere gebeten.
Ze deden echt niets anders meer dan keten keten keten.

De leer- en levensmiddelen vlogen dwars door het lokaal.
Ze zongen vieze liedjes en ze maakten veel kabaal,
met schreeuwen en met schetteren, met brullen en met boeren.
Het leek wel op een oefening in sonisch oorlogvoeren.

Maar toen een grote spuugbal op zijn hoofd te pletter sloeg,
toen rukte hij zich los en zei hij 'NOU IS HET GENOEG!
Je bent niet op de wereld om het schoolgebouw te slopen.
Ga zitten, hou je monden, zwijg. Nu is het AFGELOPEN!'

Hij gaf ze allemaal strafwerk, honderd regels of zoiets
en ook een dag corveeën. Maar dat hielp natuurlijk niets.
Nu wil je zeker weten hoe het verder is gegaan.
Welnu, hij zag niet erg veel 
perspectief meer in zijn baan.

Hij kreeg geen zenuwcrisis en 
ging niet in een gesticht.  
(Dat mag ook niet, ik wil een 
vrolijk eind aan dit gedicht.)  
Hij zorgde dat hij niet meer 
elke dag hoefde te schreeuwen 
en koos een makkelijker baan: 
in Artis bij de leeuwen.

Alles beter dan
les te moeten geven 

aan een groep
losgeslagen apen!
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Appels (1993)

Er zijn drie manieren van leerlingbegeleiding. In de twaalf of vijftien jaar 
waarin ik vroeger leerlingbegeleider op Blaucapel ben geweest, heb ik 
gemerkt dat je bij het helpen van leerlingen drie manieren van aanpak 
kunt onderscheiden. De eerste en meest voor de hand liggende noem ik 
'gewoon jezelf zijn'. Dat gaat zo:

begeleider  Ben je hier al niet eens eerder geweest?
leerling  Ja, ik ben Harm, weet u nog. Ik zit ergens mee.
begeleider  Dat is eigenlijk een beetje lastig want ik moet weg. Maar 

vooruit, ga zitten en vertel het eens.
leerling  Ik heb steeds maar onvoldoendes voor wiskunde.
begeleider Wiskunde? Dat is een heel raar vak. Ik weet zelf, toen ik op 

school zat, toen haalde ik altijd vijven.
leerling  Maar ik haal tweeën en drieën en zo ga ik niet over.
begeleider Tweeën en drieën? Dat is samen toch ook vijven? Ik had 

zelf de meeste moeite met aardrijkskunde. En ik kan nog 
steeds niet al die plaatsen onthouden. Ik weet nog steeds 
niet waar Appelscha ligt.

leerling  Ik snap het wel, maar ik kan het gewoon niet opschrijven. 
Het is alsof ik een lijntje zou moeten hebben van mijn hoofd 
naar het papier...

begeleider Je hebt er geen idee van hoe lastig het is als je niet weet 
waar Appelscha ligt. Ik sta bijvoorbeeld aan het loket en  
ik vraag een kaartje naar Appelscha...

leerling  En als ik blijf zitten, mag ik het niet overdoen van mijn 
vader. Hij zegt dat ik dan moet gaan werken.

begeleider Werken, dat is het, je moet gewoon harder werken. Dat 
heb ik ook gedaan en toen heb ik toch nog een zes-min 
gekregen.

leerling  Maar ik werk wel, ik heb gewoon geen lijntje...
begeleider Ja dat is jammer, dan had je dat vak gewoon niet in je pakket 

moeten kiezen. Er zijn tenslotte wel andere vakken dan 
aardrijkskunde. Heb je bijvoorbeeld wel eens aan wiskunde 
gedacht?
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De tweede methode is beter. Die noem ik de 'diepgravende methode'. 
Je kunt namelijk eerst zoeken naar de diepere oorzaken van het probleem. 
Dan gaat een gesprek heel anders.

begeleider Dus jij hebt een probleem. Ga maar ontspannen zitten en 
vertel maar eens wat er in je opkomt.

leerling  Nou, ik heb dus problemen, met wiskunde vooral. Als ik 
dingen bij elkaar moet optellen, bijvoorbeeld 2a plus 3a, 
dan lukt dat niet.

begeleider En wat is dan 'a'? Stel je je daar iets bij voor?
leerling  Nou eh... dat is dus twee appels plus drie appels.
begeleider Heel goed. En houd je wel van appels?
leerling  Och... ze zijn natuurlijk wel gezond. Mijn moeder zei altijd 

dat ik veel appels moest eten, dan zou ik groot en sterk 
worden. Ik kreeg nooit snoep van mijn moeder maar alleen 
appels, altijd maar appels.

begeleider En vond je ze lekker? Wat voor gevoel krijg je bij appels?
leerling  Altijd maar appels tot ze mijn neus uitkwamen. Ik wil niet 

groot en sterk zijn! Ik kan geen appels meer zien! Ik word 
niet goed van die verrekte appels, verlos me van die dingen, 
alsjeblieft, ik word er ziek van!

begeleider Het is allemaal heel duidelijk. Je hebt een neurotische 
obsessie die gefixeerd is op appels, gekoppeld aan een fobie 
om volwassen te worden. Dat is natuurlijk veroorzaakt door 
een jeugdtrauma toen je fruit moest eten.

leerling  Ja, appels...
begeleider En appels zijn natuurlijk een typisch vrouwelijk symbool.  

Ik denk dus ook dat je je moeder haat. Je moeder wordt 
door jou geprojecteerd op die appels. Maar ik kan je wel 
helpen. Weet je iets met een A dat je wel lekker vindt?

leerling  Aardappels? Nee dat lijkt te veel op appels... ananas?
begeleider Mooi, ananas, dan denk je in het vervolg bij de wiskunde 

maar aan ananassen.
leerling  An-na-nas-sen...
begeleider Dus twee ananassen plus drie ananassen...?
leerling  Dat is zes ananassen.
begeleider Dat is heel aardig, je zit er maar twee naast.
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leerling  Ik begrijp het nu, bedankt. Ik voel me al beter, ik ga meteen 
naar de groenteman. U doet mooi werk hier. Dat vindt  
u zeker wel fijn hè, dat praten met de mensen?

begeleider Ja dat is heerlijk. Ze luisteren ook zo goed naar je. Vroeger 
toen ik klein was, toen moest ik altijd mijn mond houden 
als mijn vader en moeder aan het praten waren. En later op 
school ook, dan kreeg je straf als je wat zei. Ik droom er wel 
eens van, dan komt de meester met de lat achter me aan en 
dan loop ik gillend door een eindeloos lange gang en dan ben 
ik zo bang...

Ook niet goed? Nee? Dan is er een derde manier, de meest moderne.  
Je kunt mensen helpen door hun problemen te verduidelijken en door ze 
zelf hun moeilijkheden te laten oplossen.

begeleider Dag. Je wilt het ergens over hebben?
leerling  Nou, ik zit dus met mijn wiskunde...
begeleider Daar zit je als het ware mee 'in de knoop'?
leerling Ja, ik krijg dus alleen maar tweeën en drieën.
begeleider Aha. En hoe voelt dat?
leerling Nou, dat vind ik heel rot.
begeleider Dat is dus niet zo prettig.
leerling Nee, dat zeg ik, dat is heel rot.
begeleider En wat is nu het probleem?
leerling Dat ik zessen en zevens wil.
begeleider Je wilt dus als het ware 'hogere cijfers'?
leerling Dat kun je wel zeggen, ja.
begeleider En je bent niet tevreden met tweeën en drieën.
leerling Ik wil een voldoende!
begeleider Tja. Ik kan natuurlijk moeilijk je wiskundesommen voor je 

gaan maken. Maar ik kan je wel helpen door je inzicht te geven 
in je problemen. Kijk het zit zo: je hebt twee mogelijkheden. 
Ofwel je leert te leven met die tweeën en drieën, door ze te 
verwerken, ofwel je moet zorgen dat je hogere cijfers krijgt.

leerling  Maar daar kwam ik juist voor!
begeleider Mooi, ik voel dat we elkaar begrijpen. Ik ben blij dat ik je heb 

kunnen helpen.
leerling  (Geluid van knarsende tanden.)



23

Ik snap niks van die 
appels-met-peren 

-vergelijking!

Zo halen we nóóit 
een voldoende voor 

wiskunde!

Er zijn drie manieren om leerlingen te begeleiden. Bij ons op school 
gebruiken we meestal de vierde.
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Hoezo 'Blaudruk'? (1995)

Namen zijn rare dingen. Als je er eenmaal een hebt, dan zul je het er meestal 
heel lang mee moeten doen. Mijn ouders hebben me Dick genoemd 
en dat komt eigenlijk best goed uit, want de meeste mensen noemen 
me zo. En het is lekker kort. Maar je zult maar Zbygniew Korzybskowicz 
heten... Niet iedereen is dus blij met zijn naam. Ik ken iemand die zijn 
naam officieel liet veranderen in Cornelis Nico Arends, alleen maar om 
goedkoop aan onderbroeken met een monogram te kunnen komen. Dat 
vind ik misplaatste zuinigheid.

En dan was er dat jongetje dat naar zijn vader werd genoemd. Iedereen 
noemde hem Pa. Wel historisch is het verhaal over een ontmoeting tussen 
de toenmalige rectoren van onze school en van het Christelijk Lyceum. 
Zei de ene rector tegen de andere: 'Ik heb nu zo'n goede naam voor mijn 
school gevonden, ik noem hem College Blaucapel'. Zei de andere: 'Mijn 
school heeft al een goede naam.'

De naam Blaupraet is altijd een ergernis voor me geweest. Vijftien of 
twintig jaar geleden zocht de toenmalige hoofdredacteur een naam 
voor het blad en ik meen me te herinneren dat hij een soort prijsvraag 
uitschreef. Wie de beste naam wist te bedenken, mocht het zeggen. 
Natuurlijk dachten we allemaal aan woordspelingen met Blaucapel, maar 
dat was niet zo makkelijk. De Blaukous? De Blauwbek, het Blauwtje? Of als 
je een bijzonder vinnig en spits blad maakte: Bont en Blauw? Blauwzuur? 
('Leuk artikel van je, ik zag je in Blauwzuur..?') Mijn persoonlijke voorkeur 
was 'De Kapelbode', maar die haalde het niet.

Wanneer je een wedstrijd houdt, zit je een beetje aan de inzendingen vast. 
Vandaar dat 'Blaupraet' uit de bus kwam, maar dat vond ik een slechte 
keus. Wat betekent het bijvoorbeeld? Het woord komt niet in Van Dale 
voor, evenmin als Blauwpraat, Blaupraat of Blauwpraet. Waerom moet het 
trouwens met 'ae'? Werd er de eerste keer een tikfout gemaekt of is het 
een suggestie van oud en deftig taelgebruik? Sommige mensen vonden 
de naam pretentieus en gezocht, anderen echter vonden hem toch wel 
nietszeggend en bekakt.
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Toen ik hoofdredacteur werd (ik spreek liever van eindredacteur omdat ik in 
dit werk vaak ten einde raad ben), probeerde ik meteen de naam veranderd 
te krijgen, maar de redactie was er te veel aen gehecht. Twee jaar later 
vroeg ik het nog eens. Om de twee jaar heb ik geprobeerd om de naam 
Blaupraet af te schaffen. Op de redactievergadering van dinsdagavond 12 
september te kwart over negen is het gelukt. De redactie vond het goed. 
Maar wat moest de nieuwe naam worden? Het Mededelingenblad Van 
De School? B.C.? De redactie besloot om maar dicht bij de vorige naam te 
blijven en het resultaat ziet u op de omslag.

Het werd toch een beetje een woordspeling, omdat je de naam moet 
kunnen onthouden. Ik wil niet hebben dat iemand later zegt: 'Nee, ik zal 
nooit die goeie ouwe eh... dinges vergeten.' Het werd Blaudruk, maar niet 
omdat we zo nodig een blauwdruk van het onderwijsstelsel na het jaar 
2000 moeten geven. Het werd Druk omdat het in druk verschijnt, Blau 
omdat het van Blaucapel is.

Een opmerking tot slot: het najaarsnummer staat traditioneel boordevol 
noodzakelijke informatie en daardoor is er minder ruimte voor leuke 
dingen. Volgende keer beter.
Gelukkig hoeven we niet bang te zijn dat iemand zijn abonnementsgeld 
terug zal vragen.

Mijn ouders noemen mij Dick 
en dat is géén woordspeling...
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Rekenen, naar een oud volksverhaal (1995)

- Je denkt misschien wel dat het zo is, maar als je het allemaal goed 
narekent, is het helemaal niet waar.

- Toch vind ik dat we bij elkaar heel lang moeten werken.
- Ik zal het voor je uitrekenen; daar ben ik goed in. Laten we uitgaan 

van een jaar van 52 weken, dat kun je toch wel met me eens zijn.
- Ja dat klopt wel.
- Daarvan heb je om te beginnen zeven weken zomervakantie. Die 

gaan eraf.
- En de andere vakanties natuurlijk ook.
- Precies, dat zijn de herfstvakantie, twee weken kerstvakantie, de 

voorjaarsvakantie en tegenwoordig de tulpvakantie. Samen vijf 
weken dus.

- Best, maar die andere veertig weken moeten we toch naar school.
- Dat denk je maar. In de weekends werk je natuurlijk niet.  

Dat betekent in die 52 weken dat er 104 dagen afvallen. Bij elkaar is 
dat weer vijftien weken.

- Daar schrik ik een beetje van. Zoveel dagen vrij? Klopt dat wel?
- Natuurlijk klopt dat, ik heb het toch uitgerekend! Je wilt toch niet 

beweren dat je in het weekend wel op school komt?
- Nee, maar eh...
- Iets dergelijks geldt voor de middagen. Je maakt namelijk geen hele 

werkdagen doordat de les meestal om twee uur is afgelopen. Laten 
we zeggen dat je een derde deel van de dag niet op: school bent, dat 
betekent dat je een derde van die 52 weken vrij hebt. Ik rond het af 
naar beneden op 17 weken. Ik ben heel redelijk dus.

- Dat is heel vriendelijk van u.
- Dan zijn er nog de pauzes: twintig minuten per dag, dat is 7300 

minuten per jaar of ruim 120 uur; laten we zeggen drie werkweken.
- Mogen we soms geen pauzes hebben?
- Daar gaat het niet om; ik wil alleen maar vaststellen dat je op dat 

moment niet werkt.
- Maar dat kan toch niet gelden voor de weekends?
- Als het niet zou gelden voor de weekends, dan zou je op zaterdag en 

zondag in de pauzes wèl op school moeten komen. Is dat wat je wilt 
beweren?

- Ik weet het niet meneer, ik vind het wel erg veel. Hoe ver zijn we nu?
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- Ik kom op - even rekenen - op 47 weken dat je niet werkt.
- Gek hoor, het voelt heel anders. Maar die andere vijf weken werken 

we dus wel?
- Dat zou zeker het geval zijn als er niet nog een paar dingen af gingen. 

Je bent natuurlijk wel eens ziek. Het gemiddelde ziekteverzuim ligt 
vrij hoog doordat er ook langdurig zieken zijn, dus laten we het eens 
stellen op twee weken per jaar.

- Tja, daar is niets tegen in te brengen.
- Verder hebben we de verkorte lestijden in de weken dat er 

rapportvergaderingen zijn, vijf weken lang een uur per dag. Een hele 
werkweek dus. Dat brengt de stand op 50 weken.

- Ja maar meneer, dat zou...
- En dan zijn er nog een paar feestdagen waarop je vrij hebt. Kerstmis, 

Pasen, Pinksteren, Goede Vrijdag, samen is dat weer zeven dagen. 
Een hele week dus.

- Dus dat zou betekenen dat we maar één week overhouden.
- Tenslotte is er nog het uitvallen van de lessen door een aantal factoren 

zoals de APS-cursus voor docenten, een halve dag sinterklaasviering, 
de schaatsdag, de sportdag, soms de lustrumviering, de ski-dag.  
Dat is gemiddeld per jaar weer vier werkdagen.

- Dus dan zouden we maar één dag per jaar werken? En dat is toevallig 
vandaag?

- Precies. Hoewel, nu ik er over nadenk: hoeveel keer per jaar ga jij 
naar het toilet?

Zo, die eerste 
schooldag zit 

er op!

Eindelijk weer
vakantie!
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Normloosheid (1997)

Goedenavond, dames en heren ouders. We hebben hier onder ons 
midden de heer Röthengatter, opvoedkundige te Almelo en wij willen 
hem gaarne enige vragen stellen over de toenemende onrustbarendheid 
die er leeft met name in het oog op de normloosheid onder de 
schooljeugd. Normloosheid, meneer Röthengatter, hoe wordt daarover 
tegenaan gekeken in de opvoedkunde? 

Röthengatter  Pedagogie, zeggen wij liever. Normloosheid dus, daar 
spreken wij over als er als het ware iets met de norm... 
eh... 'loos' is. 

Interviewer  U bedoelt waarschijnlijk dat de pedagogie probeert, bij 
de jeugd de oorzaken te onderzoeken van het ontbreken 
van de normen en waarden die inherent zijn aan het 
waardensysteem van ons overgeërfde cultuurpatroon. 

Röthengatter  Heb ik dat gezegd? Dan zal dat wel zo zijn. De pedagogie 
dus probeert de normen te doen... eh... ontbreken bij 
de .... ja, dat lijkt me een heel aardige definitie. Heel 
aardig voor een leek. We moeten natuurlijk voorzichtig 
zijn met het vellen van een oorzaak, maar alle 
verschijnselen wijzen er wel op dat de kern van de zaak 
dáár om draait. 

Interviewer  En er is dus een voortschrijden van de toename. 
Röthengatter  Dat zou ik niet durven beweren. 
Interviewer  Maar het staat hier op mijn papiertje. 
Röthengatter  Dan is het wat anders, gaat u verder. 
Interviewer  Meneer Röthengatter, kunt u ons nog iets nader 

toelichten over de oorzaken van de normloosheid?  
Ik bedoel vanuit de invalshoek van de pedagogie? 

Röthengatter  Opvoedkunde zeggen wij liever. Ja zeker, dat kan ik 
gaarne. Over het algemeen bekeken kunnen we dus 
zeggen dat de normloosheid onder de schooljeugd 
regelrecht voortkomt uit zijn eigen oorzaken. 

Interviewer  Maar die oorzaken dan? Dat zijn...? 
Röthengatter  Daar legt u inderdaad de vinger op het zere been. 
Interviewer  Liggen die oorzaken niet geworteld... 
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Röthengatter  Zij liggen beslist geworteld, dat zeg ik ook altijd. Maar we 
moeten wel oppassen dat we niet te gemakkelijk klaar 
staan om een antwoord. In wezen is de oorzaak van de 
normloosheid niet altijd zomaar te duiden. Het is een 
stukje complex proces van intercorrelerende factoren 
die onderling verstrengeld zijn en nauw met elkaar in 
verband houden. Men kan daar dus niet zomaar een 
eenduidend antwoord op vellen. 

Interviewer  Maar kunt u dan misschien over de gevolgen...? 
Röthengatter  De gevolgen van de normloosheid liggen heel anders. 

Dat is namelijk nog veel ingewikkelder. 
Interviewer  En de maatschappij...? 
Röthengatter  Natuurlijk mogen we de maatschappij niet uitvlakken. 

Als we de maatschappij uitvlakken, dan word het 
helemaal een chaos. In de maatschappij is wel de 
voornaamste oorzaak van de normloosheid gelegen.  
In ons dus. In u en ik. 

Interviewer  In ons? 
Röthengatter  In u natuurlijk een beetje meer dan ik. 
Interviewer  U bedoelt dus: in feite zouden wij allen in de 

schoolbanken plaats moeten nemen en niet alleen de 
normloze jeugd. 

Röthengatter  Dat zou uw verdiende loon zijn.
Interviewer  U zou het dus juist vinden als iedereen, uzelf incluis, als 

het ware opnieuw werd opgevoed? 
Röthengatter  Dat heb ik niet gezegd. Daarvoor moeten we een groot 

aantal factoren tegen elkaar op de waagschaal leggen, 
zoals het voor en ook het tegen. Om dan nog maar te 
zwijgen over de factoren waar ik het niet over zal hebben. 

Interviewer  Dank u. Dan wil u tenslotte vragen: wat ziet u hierbij als 
de plaats van ons huidige onderwijssysteem? 

Röthengatter  De scholen, moet ik helaas zeggen, daar heb ik niet zo'n 
hoge pet van in het hoofd. 

Interviewer  En de pedagogie? 
Röthengatter  Daar heb ik al helemaal niet zo'n hoge pet van in het 

hoofd. Maar daar wil ik wel iets aan toevoegen. 
Interviewer  Dank u wel, dat was het dan geachte ouders. Ik heet u 

hartelijk goedenavond. 
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Vage wetenschap
die pedagogie!

Opvoedkunde
zeg ik liever...
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Inleveren (1994)

Oele Muus zat erbij als een geknakte knakworst. Hij begon altijd te laat met 
werken. Ook voor het schoolonderzoek in de eindexamenklas. Er waren 
nu eenmaal zoveel vakken, en dan was er de sport, en zijn krantenwijk, en 
Jamal gaf een feestje...

Nu was hij voor één van de vakken pas de avond van te voren begonnen met 
leren. Maar hij werkte wel tot diep in de nacht. 
De volgende ochtend zaten alle eindexamenleerlingen bij elkaar in de aula. 
De surveillant was meneer van Beesd, een beetje norse man die een heel 
ander vak gaf. Ongeïnteresseerd zat hij achter in de zaal een repetitie te 
corrigeren. Oele had nog nooit les van hem gehad.
Zenuwachtig begon hij aan de eerste opgave. Hij was niet dom, hij wist het 
wel, hij moest er alleen heel lang en diep over nadenken. En toen de tweede 
opgave. Hij wist het wel. Hij had alleen meer tijd nodig. Omdat hij zo weinig 
begrippen had geleerd, kostte het hem twee keer zo lang als een ander.

Toen de twee uur voorbij waren, was Oele al ver over de helft. De leraar stond 
op en verkondigde met galmende stem dat iedereen op moest houden. En 
dat de blaadjes achterin de zaal op een stapel dienden te worden gelegd. 
'Inleveren!' Oele deed of hij niets gehoord had en werkte ingespannen 
verder. Hij was de enige leerling in de zaal. De leraar ging door met nakijken.

Na een half uur stond Oele op en liep 
naar de stapel. De docent keek verrast 
op. Hij haalde omslachtig een groot 
horloge uit zijn zak. 'Nee jongen,' zei 
hij, 'de tijd is om, je kunt niet meer 
inleveren.' 
Oele keek hem hooghartig aan.  
'Weet u wel wie ik ben?'
'Nee.'
'Weet u echt niet wie ik ben?'
'En het kan me niet schelen ook.'
'Mooi,' zei Oele en schoof zijn 
antwoordblad middenin de stapel. 
Fluitend liep hij de zaal uit.

Dit examen is niet te doen 
voor een knakworst...
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Op een reünie (1998)

Zeg kun jij je nog herinneren hoe ik 
jou toen heb ontmoet? Ja natuurlijk, ja 
natuurlijk, dat herinner ik me goed. Ik 
was dertien, jij was veertien, je zat voor 
me in de klas. Ik weet nog als de dag van 
gisteren hoe romantisch alles was. Jij zat 
naast dat dikke meisje, was haar voornaam niet Marietje?
En bij jou zat toch die knul die uit zijn mond rook, die Lowietje.
Ik was toen op je verliefd, maar ja ik durfde niets te vragen.
En ik was ook gek op jou, maar ik kon je alleen maar plagen.

Ik wou graag eens met je praten maar dat deed ik binnensmonds.
Waarom is het in die jaren niets geworden tussen ons?
Jij werd best toch wel een stuk met make-up en met gebaartjes
en ik trok vanaf de derde niet meer altijd aan je staartjes.
Een keer zijn we onder Engels tegelijk er uitgestuurd.
Dat was vreselijk romantisch maar dat heeft niet lang geduurd.
Weet je nog wel in de vierde, toen je omging met die dikkerd?
Ja dat weet ik, ja dat weet ik, maar ik was op jou verkikkerd.

Op die klassenavond waren wij toen heel erg close aan 't dansen
en we plakten aan elkander, honi soit qui mal y pense.
Daarna bracht je me naar huis toe en na heel wat plagerijen
kwamen we toen bij de voordeur en daar stonden we te vrijen.
En ik hoopte dat het altijd zo zou blijven alsjeblieft.
O wat was ik op die avond toch enorm op jou verliefd.
Om de een of andere reden zijn we niet verliefd gebleven.
Het is jammer, het is jammer, maar nou ja zo is het leven.

Je weet vast wel dat ik later met Lowietje ben getrouwd.
Het is echt een goede man omdat hij zoveel van me houdt.
En we hebben nu drie kinderen, een kanarie en een hond
en hij is een lieve vent maar hij stinkt nog wel uit zijn mond.
Ik heb Ansje en twee jongens, die gaan ook naar Blaucapel.
maar zo af en toe denk ik terug aan vroeger weet je wel.
Zo verliefd en zo verlegen, maar we hadden geen idee.
Waarom is het in die jaren niets geworden met ons twee?

Zeg Lowietje, kun jij ook
binnensmonds praten?

Je stinkt!



33

Papiertje (1998)

leraar  Wat is dat voor 
papiertje Angela?

Angela  Wat? Welk papiertje?
leraar  Dat papiertje dat uit je 

linker mouw steekt. Is 
dat een spiekbriefje?

Angela  Ik zie geen papiertje. 
O, dat daar! Nee, dat 
is een...eh.. een boodschappenbriefje.

leraar  In je mouw? Waarom stop je een boodschappenbriefje in 
je mouw?

Angela  Eh... ik heb een gat in mijn zak. In allebei mijn zakken. Dus 
ik moet het wel in mijn mouw stoppen.

leraar  Dan kun je het toch gewoon in je tas stoppen?
Angela  Ja. Nee. Die ben ik kwijt. Dat is zo: ik ben mijn tas kwijt. 

Die hebben ze verstopt in de pauze. Hele vervelende 
jongens.

leraar  Maar wat heb je daar dan, Angela? Dat is toch een tas?
Angela  Dat wil zeggen... dat is maar betrekkelijk. Dat is hoe je 

ernaar kijkt. Je kunt het ook een zak noemen. Trouwens, 
hij is niet van mij. Hij is van Cynthia. Daar kan ik toch geen 
spiekbriefjes in stoppen!

leraar  Spiekbriefjes?
Angela  Wat voor briefjes dan ook. Of boodschappenbriefjes. Want 

dit is een boodschappenbriefje. Ik moet boodschappen 
doen van mijn moeder.

leraar  Natuurlijk. Maar waarom heeft dat papier zulke kleine 
lettertjes? Kun je wel lezen wat voor boodschappen je 
moeder allemaal wil?

Angela  Dat komt zo: mijn moeder moest heel veel boodschappen 
hebben. En we hadden maar een heel klein papiertje dus.

leraar  Kijk, het stoplicht gaat op groen. Ik moet hier linksaf en 
jij gaat zeker naar de Albert Heijn... Goed uitkijken met 
oversteken hoor. En succes met je boodschappen.

Stik! Heb ik tóch
het verkeerde lijstje

meegenomen...

3x² = 19
x = 1 liter melk
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Levenslied (1998)

Hij klierde en kletste niet tijdens de les,
zijn cijfer was altijd tenminste een zes,
zijn uitspraak was keurig, zijn handschrift was net.
Natuurlijk ook wiskunde in zijn pakket.
Hij kwam elke morgen behoorlijk op tijd.
Geen band was ooit lek en geen tas was er kwijt,
geen spoorboom was open, geen brug was er dicht.
De leraren vonden hem aardig. Allicht!

Refrein:
Jongen mijn jongen, wat schort er toch aan?
Je bent elke morgen om acht uur gegaan.
Je hebt er zo bloed’rig je best op gedaan.
Waarom kom je nu elke keer achteraan?

Hij deed al die jaren geweldig zijn best
en sloeg nota bene voor iedere test.
En na het examen - die spannende dag! -
verwierf hij 't diploma met wimpel en vlag.
Een paar maanden later werd hij dus student.
Ook toen toonde hij zich een ijv'rige vent
en toen hij tot slot weer examen aflee
waren zijn examinatoren tevree.

Hij nam slechts een uurtje voor uitrusten  
en begon toen meteen naar een baan te zoekèn.
Maar menig hautain personeelsdirecteur
wees hem na zijn sollicitatie de deur.
Het leven is stenig, geluk is zo broos,
want hij is al tijden lang - ach! - werkeloos.
Wat is van dit alles tot slot de moraal?

Nog beter je best doen!

Misschien moet ik bij
de volgende sollicitatie 

dit schort niet meer 
aandoen...
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Verdienen (1998)

Als je het mij vraagt verdienen die leraren veel te veel. Zeg nou zelf: wat 
voor prestatie leveren ze eigenlijk? Wat is het resultaat en hoeveel moeite 
moeten ze ervoor doen? In feite staat hun werk gelijk met een soort 
bewakers, laten we zeggen babysitters of op zijn ergst dierenoppassers.
Maar dan zeggen de mensen: 'Meneer Zuurwater,' zeggen ze tegen me, 
'het is toch heel belangrijk dat onze kinderen iets leren! Daar moeten we 
toch geld voor over hebben!'
Dan zeg ik: Dat is het inderdaad en we zouden er ook veel meer 
voor moeten betalen als ze echt iets leerden. Maar de kinderen van 
tegenwoordig leren niets. Vroeger leerden we de stations aan de 
spoorweg naar Groningen en de veertien soorten boterbloemen, kom 
daar nu eens om. Die kinderen van nu weten niet eens dat er in 1500 
een slag bij Nieuwpoort is geweest of dat Columbus Amerika gevonden 
heeft. Ze weten niet eens dat hij het kwijt was! Ze leren tegenwoordig 
alleen maar verkeerde dingen. En dan leren ze nog te weinig ook.
Wat moet een babysitter kosten? Reken maar even met mij mee. Rustig 
op een stoel zitten, zorgen dat het niet uit de hand loopt: volgens mij is 
acht gulden per uur ruim betaald. Ik kreeg vroeger minder voor een hele 
avond babysitten. Ze werken tegenwoordig maar 26 uur per week, dat is 
pas verlaagd omdat ze het zo druk zouden hebben. Het mocht wat! Dus 
vermenigvuldigen met 26.
En dan zeggen de mensen: 'Meneer Zuurwater,' zeggen ze tegen me, 
'die leraren moeten toch ook voorbereiden?' En dan zeg ik: Dat lijkt me 
nergens voor nodig. Als ze die kinderen niets leren, hoeven ze het ook 
niet voor te bereiden. En studietijd? Die heb je niet nodig als je dom 
blijft. Of vergaderen?
Waarover?
En dan zeggen de mensen: 'meneer Zuurwater, ze moeten toch ook het 
werk van die kinderen nakijken?' O ja, zeg ik dan, werken die kinderen 
dan zo hard? Nou dan kijken ze dat maar na tijdens het oppassen. 
Zesentwintig uur krijgen ze, meer niet. 
En dan de klassen. Sommige zijn wel groot, maar er zitten ook kleine 
groepen tussen. Zeg dat ze 25 leerlingen per uur hebben. Dan verdienen 
ze in de week 8 keer 26 keer 25 gulden. Dat moet je natuurlijk 
vermenigvuldigen met 52, want ze moeten natuurlijk vakantie hebben, 
we zijn geen onmensen.
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Bij elkaar is dat... even rekenen... 8 x 26 x 25 x 52, dat is 270.000 gulden 
per jaar?

Wacht even, er moet iets mis zijn met mijn rekenmachine.
Dan maar met de hand. Dus vijf keer zes is dertig, drie onthouden...
 

Je moet zo’n kind
toch ook kennis
kunnen voeren...?
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Stof tot nadenken 1 (1998)

• Gorilla's hebben grote neusgaten. Komt dat doordat ze zulke dikke 
vingers hebben?

• Er is instant soep, instant koffie, instant chocolademelk. Als je 
instant water zou hebben, wat moest je er dan bij doen? Hete 
koffie?

• Anti betekent tegen en pro betekent voor. Is het tegengestelde van 
een antithese dus een prothese?

• Stel dat je geheugenverlies en déjà vu tegelijk hebt. Wat gebeurt 
er dan? Trouwens: wat zou er dan gebeuren? Ik denk dat ik deze 
vraag al eens eerder vergeten ben.

• Waarom wachten ze altijd met opbellen tot je in het bad zit?
• Tiendelige breuken zijn eigenlijk erg lastig. Waarom hebben vier 

van de drie mensen daar weinig problemen mee?
• Een vliegtuig heeft een onverwoestbare zwarte doos. Waarom 

maken ze daar niet het hele vliegtuig van?
• Waarom kan je neus lopen en kunnen je voeten ruiken?
• Balletdanseressen dansen altijd op hun tenen. Waarom huren ze 

niet gewoon grotere danseressen?
• Doedelzakken klinken vals. Hoe weten die Schotten dan wanneer 

ze hun instrumenten moeten stemmen?
• Als een bedrijf piepschuim maakt, waarin verpakken ze het dan?
• Als je bij een smurf zijn keel dichtknijpt, wat voor kleur krijgt hij 

dan?
• Liefde is blind. Waarom is lingerie dan zo populair?
• Waarom plakt die superlijm niet vast aan de binnenkant van de 

fles?
• Sommige mensen geloven dat een helderziende de toekomst kan 

voorspellen. Maar als je een helderziende wilt spreken, waarom 
moet je dan eerst een afspraak maken?

• Als iemand een kunstgebit heeft en hij gebruikt kunstmatige 
zoetstof, kan hij dan gaatjes krijgen?

• Wat gebeurt er als je je half dood schrikt, twee keer?
• Een kat komt altijd op zijn pootjes terecht. Een besmeerde 

boterham echter valt meestal met de boter op de grond. Wat 
gebeurt er als je een besmeerde boterham op de rug van een kat 
bindt en je gooit ze uit het raam?
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• De tijd heelt alle wonden. Maar waarom groeit je navel dan niet 
dicht?

• We gebruiken het woordenboek om te kijken hoe iets moet 
worden gespeld. Als een woord in het woordenboek verkeerd 
gespeld is, hoe kun je daar dan achter komen? 

• Waarom staat trouwens het woord 'woordenboek' in het 
woordenboek?

• Waarom moet je op 'Start' drukken als je Windows 95 wilt laten 
stoppen?

• Ze zeggen dat konijnenpootjes geluk brengen. Maar de konijnen 
dan, zouden die dat ook vinden?

Met een beetje geluk
lukt het wél als ik met

dit konijnenpootje
op START druk
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Opletten (1998)

Leraar  Digna, wil je even bij de les blijven?
Digna  Ik let op meneer. Ik zei niets. Ik moest alleen even iets aan 

Marieke vragen.
Leraar  Oké, je let op. Maar wil je daar dan even je mond bij 

houden?
Digna  Maar het ging over een regeltje in het boek.
Leraar  En ik vraag je om je mond te houden. Anders kan ik niet les 

geven.
Digna  Vindt u dan niet dat ik in principe net zoveel recht heb op 

vrijheid van meningsuiting als u? Dat staat toch in artikel 7 
van de grondwet?

Leraar  Daar gaat het nu niet over. Als je praat, dan kunnen de 
andere leerlingen me niet verstaan en dan hebben we 
allemaal last van je.

Digna  Als u mij het recht op zelfexpressie ontzegt, dan onderdrukt 
u me. In de Universele verklaring van de rechten van de 
mens kunnen we lezen...

Leraar  Als je nu je mond niet houdt, moet ik een maatregel 
bedenken.

Digna  En dat zou zijn?
Leraar  Dan moet ik je er uitsturen.
Digna  Dan kan ik geen onderwijs volgen. Dan ontneemt u me ook 

nog mijn recht op onderwijs.
Leraar  Goed, als je dat liever wilt dan kan ik je ook in plaats 

daarvan strafwerk geven. Dat zou ik jammer vinden, want 
verder ben je wel een plezierige leerling.

Digna  Wie heeft u dan het recht gegeven om andere mensen straf 
op te leggen.

Leraar  Tja... lk ben nu eenmaal de leraar weet je.
Digna  Ik heb anders helemaal niet op u gestemd. De wil van het 

volk is bepalend voor de aanstelling van een regering. 
De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring zegt dat 
de regering is ingesteld om de belangen van het volk te 
vertegenwoordigen. En als de regering het niet goed doet, 
heeft het volk het recht om hem af te zetten: Rousseau,  
Du Contrat Social.
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Leraar  Maar maar maar... de praktische noodzaak van het 
lesgeven...

Digna  Ja dat kennen we! Met een beroep op praktische noodzaak 
zijn in het verleden de meest gruwelijke wandaden begaan. 
De gevangenkampen in China, de concentratiekampen van 
Stalin, de guillotine!

Leraar  Maar moet je nou eens horen meisje...
Digna  Aha! Daar komt de aap uit de mouw. U betrekt erbij dat 

ik een meisje ben. Een dom blondje, aantrekkelijk maar 
onnozel. Een dergelijke uiting van seksisme suggereert dat 
meisjes dommer zijn dan jongens. Dat is in strijd met het 
antidiscriminatie beginsel in artikel 1 van de grondwet.

Leraar  Nou is het genoeg. Hou je mond!
Digna  Horen jullie dat allemaal? Hij wil me met geweld de mond 

snoeren. Onderdrukking! Censuur!
Leraar  Je krijgt een portie strafwerk!
Digna  Zie je wel?
Leraar  En een negen voor staatsinrichting.

Goed he?
Een 9!
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Stof tot nadenken 2 (1999)

Aan de Omfaloscopische Hogeschool doet men met groot enthousiasme 
nieuw onderzoek. Onder leiding van doctor Streben buigen geleerden 
zich over bestaansvragen onder de leuze 'Het heeft geen zin om 
stompzinnige antwoorden te geven als je niet eerst de bijbehorende 
vragen stelt.' Omfaloscopie is afgeleid van de Griekse woorden omphalos 
(navel) en skopeo (kijken). Voor amateurs is nu tegen betaling van 29,95 
gulden een kleine omfaloscoop te verkrijgen. Men plaatst deze kartonnen 
koker tussen het rechter oog en de navel, of - in het geval van interactief 
onderzoek - op elkaars navel.

• Waarom maken ze citroenlimonade met kunstmatige smaakstof, 
terwijl ze afwasmiddel met 'echte citroensap' maken?

• We leven in de nadagen van de tweede golf van de vrouwen-
emancipatie. Hebben vrouwen echt zo weinig ambitie dat ze gelijk 
willen worden aan mannen?

• Zou de wereld er beter uitzien als Noach die twee muggen een 
mep had gegeven?

• We weten wat de snelheid van het licht is: ongeveer 299.792.458 
meter per seconde. Maar hoe groot is de snelheid van het donker?

• Als een jogger sneller loopt dan de snelheid van het geluid, kan hij 
dan nog wel zijn walkman horen?

• We hebben nu de jaren tachtig gehad en bijna de jaren negentig. 
Wordt het vanaf 2000 de jaren nul? 

• Als je probeert te mislukken en je slaagt daarin, heb je dan succes 
gehad?

• In een thermosfles kun je een vloeistof heet of juist koud bewaren. 
Hoe weet die fles nu of hij de inhoud heet of koud moet houden?

• Toen ze voor het eerst de klok uitvonden, hoe konden ze hem toen 
gelijk zetten?

• Microsoft is vreselijk groot aan het worden. Waarom heet het nu 
dan niet Macrosoft?

• Iedereen draait wel eens een verkeerd telefoonnummer.  
Maar waarom zijn die nummers nooit in gesprek?

• Mensen zijn wel eens sprakeloos. Maar waarom kunnen ze dat 
dan altijd aan iemand anders vertellen?
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• Als je met het vliegtuig gaat, ligt er onder je vliegtuigstoel een 
opblaasbaar reddingsvest. Waarom stoppen ze daar niet liever 
een parachute?

• Alle generaliseringen zijn onjuist. Deze ook?
• Is het juist dat vrouwen de beste echtgenotes zijn?
• Is het waar dat kannibalen geen clowns eten omdat ze een gek 

smaakje hebben?
• Wanneer de mensen gewicht verliezen, waar blijft dat dan?
• Iedereen is uniek. Maar zijn we daardoor dan niet juist allemaal 

hetzelfde?
• Is het waar dat 77,2 % van alle statistieken ten onrechte zo 

nauwkeurig wordt weergegeven?
• Waarom staat er op dozen 'deze kant boven'? Als je de letters kunt 

lezen, dan is deze kant toch al boven?
• Als iemand steeds meer weet over steeds minder dingen, noemen 

we hem een expert. Is de beste expert dus degene die alles weet 
over helemaal niets?

Navelstaren
hééft dus zin!
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Te laat (1999)

'Volgende klant!' riep mevrouw Schellevis. Als conrector moest ze toezien 
dat alle telaatkomers zich in de pauze kwamen verantwoorden. Wie niet 
een geldige reden had om laat te komen, moest corveeën.
Ze had al heel wat 'geldige redenen' gehoord in haar carrière. 'Mijn 
vingers zaten aan elkaar met secondelijm.' Of: 'Ik droomde dat ik al op 
school was en toen hoefde ik natuurlijk niet op te staan.' Haar favoriet 
was: 'De politie hield me aan omdat ik meer dan honderdvijftig reed.'  
En dat was dan nog alleen maar de brugklas.
Arie kwam binnen. 'Brug was dicht mevrouw.'
'Dan kon je dus gewoon doorrijden?'
'O. Ja. Maar toen kreeg ik een lekke band.'
'Maar daar had je rekening mee gehouden en dus was je toch op tijd 
voor de bus?'
'Natuurlijk, lijn twaalf. Maar toen kreeg die een aanrijding.'  
Mevrouw Schellevis begreep dat Arie daar niets aan kon doen. 'Je kunt 
gaan. Volgende!' 
Robin kwam vertellen dat de spoorbomen dicht waren. En dat hij een 
lekke band had. En dat hij natuurlijk ook met de bus gegaan was. 'Maar 
toen kreeg lijn acht een botsing.' 
Mevrouw Schellevis was altijd rechtvaardig; als het excuus goed was 
voor de één, dan gold het ook voor de ander. 'Volgende'
Toen kwamen Marije, Jamila en Sjoerd ook vertellen dat hun band lek en 
hun bus gebotst was. Het ging om de lijnen zes, twee en elf. Moest ze die 
leerlingen doorsturen naar meneer Kleermakers voor een nader verhoor 
of maar meteen naar Manoek voor corvee? Het was al laat: 'Volgende!'
De laatste van de dag was de kleine Raoul.
'Zeker ook een dichte spoorboom?'
'Twee mevrouw'
'Lekke band?'
'Voorband.'
'Ook bus genomen?'
'Taxi mevrouw. Maar die kon niet verder. 
Toen we op het Kardinaal de Jongplein 
kwamen, was de weg versperd. Er lag 
een hele stapel autobussen die op elkaar 
gebotst waren.'

Dus jij bent
óók te laat?

Ja, ik ben te laat 
om een smoes 
te bedenken...
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De juf (1999)

Wanneer ik later groot ben
dan denk ik dat ik trouw
met een meisje dat lijkt op de juffrouw
van wie ik zoveel hou.

Ze moet er precies op lijken,
op de juf die ik bemin,
alleen met andere oren
en een lichtelijk andere kin.

Ze heeft dezelfde gestalte,
alleen een wat beter figuur
en als ze een beetje boos is
dan kijkt ze minder zuur.

Als ik met haar ga trouwen
dan heeft ze wat minder gewicht
en natuurlijk mooiere ogen
en een heel ander gezicht.

Ze is wat minder deftig
en ze kijkt wat minder suf,
maar ik hou zo van de juffrouw,
ik hou zo van de juf.
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Omgangsvormen (1999)

'In onze wekelijkse rubriek 'Etiquette Nu' hebben we het deze keer over 
omgangsvormen op school. Onze gast is de bekende ethicus Antoine 
Raast van Wamelen.'

'Goedemiddag Antoine.'
'Dat is niet juist, Lisette.'
'Niet juist?'
'Goedemiddag Antoine is een verouderde uitdrukking. Bovendien is het 
geen middag maar avond. Het betere is in zo'n geval een simpel maar 
eenvoudig 'hoi'. De groet 'hai' is ook toegestaan, zolang het maar niet 
ontaardt in een plat 'haai'.'
'Hoi dan maar. Vertel eens Antoine, hoe een beschaafde jongedame of 
jongeheer op school tegenwoordig kennismaakt met een leeftijdgenoot 
van het andere geslacht. Zegt men nog 'mag ik mij even voorstellen' en 
'hoe maakt u het?''
'Nee dat zegt men niet. Afhankelijk van de status van de ander zegt men 
'wiebejje' of ook wel 'heeslome'. Wanneer de ander positief wil reageren, 
kan hij of zij bijvoorbeeld antwoorden met 'watmotje'.'
'En als die ander niet wil kennismaken?'
'Dan is het antwoord 'rotop'.'
'Dat is correct en gebruikelijk?'
'Dat is misschien niet helemaal correct maar het is wel heel gebruikelijk.'
'En wat vind je van het spuwen op de grond?'
'Het grond spuwen zogezegd. De welopgevoede jongeheer spuwt altijd 
op de grond als er geen bakje voorhanden is. Het is echter niet bon ton 
om de spuw vooraf te laten gaan door een fikse rochel. Veel beter is een 
bescheiden en onopvallende zijdelingse spuw of 'spet'.'

'Heb je nog wat praktische adviezen?'
'Leerlingen met enig verstand dienen er wel op toe te zien dat ze niet een 
docent op de schoenen raken. En dan zijn er nog de gebruikelijke taboes... 
Het is niet correct om tegen harde wind in te spuwen bijvoorbeeld.'
'Ik heb hier een ingezonden brief van Elsemieke Bergheuvel uit Utrecht. Zij 
wil weten hoe ze de klas moet binnenkomen als ze te laat is.'
'In de eerste plaats vooral niet kloppen. Dat is verspilde moeite want 
dat kun je boven de herrie in het lokaal toch niet horen. Verder is het 
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beleefd om de deur open te laten staan, zodat er nog meer mensen 
kunnen binnenkomen.'
'En als de docent niet genoegen neemt met haar verontschuldiging?'
'Verontschuldiging? Het correcte antwoord is dan 'achmanbemoeiernietmee' 
of in het geval van een vrouwelijke docent 'achmenskrijgwat'.'
'Dan nog even het stompen, Antoine. Behoort dat ook tot de 
omgangsvormen?'
'Een stevige stomp benadrukt de kameraadschap, net als een klap 
met een tas of stoel. Bij ernstig lichamelijk letsel zeg je natuurlijk 
'sorrywaseengrapje'. En stomp geen docenten, die zijn vaak wat sterker.'
'Zo zien we dat je in de moderne tijd toch door beschaafde omgangsvormen 
kunt bijdragen aan een aangenaam leefklimaat voor allen. Dank je voor 
je aandeel Antoine. We zien je volgende week terug en ik wens je een 
hartelijk 'rotop'.'
 

Zoals u ziet staat
kameraadschap hoog in het 
vaandel op onze school!
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Kaas (2000)

Vos  Vertel me maar de inhoud van het eerste boek op de lijst: Kaas. Hoe is 
het verhaal?

Ralf  Er is dus een eh... man... En die is heel erg geobsedeerd door eh... 
kaas, het verschijnsel kaas dus.

Vos  En wat is het centrale thema?
Ralf  Het boek is natuurlijk enerzijds een parabel voor de verslaving 

van de moderne mens aan de producten van de hedendaagse 
consumptiemaatschappij en anderzijds een projectie van het karakter 
van de schrijver zelf. Je moet het universum zien als een reusachtige 
kaas en wij zijn daarin de gaatjes dus.

Vos En hoe gaat het verhaal verder?
Ralf  Nou die man heeft een vriend en die heet Tom en die probeert hem 

steeds te betrappen, te vangen zou je kunnen zeggen, als hij aan 
die kaas zit. En de hoofdpersoon, hij heet zelf Jerry, die is altijd veel 
slimmer en vlugger en die weet dan op het nippertje te ontsnappen. 
En die zet soms zelf een val zodat Tom van het dak afvalt of dat hij een 
blok beton op zijn hoofd krijgt of dat hij uit elkaar knalt.

Vos  Uit elkaar? Dat kan ik me niet meer zo goed herinneren. Wat zou 
Elsschot daarmee bedoeld hebben?

Ralf  Wie is Elsschot?
Vos  De schrijver van Kaas.
Ralf Dan heb ik het toch over een ander boek. Ik heb gelezen Kaas van 

Loozekoot, Ralf Loozekoot.
Vos  O. Nou ja. Het tweede boek maar: De overval.
Ralf  Er is dus zo'n man hè...
Vos  Meestal is er wel een man ja.
Ralf  En die pleegt een overval. Vlak na de Vietnamoorlog, hij heeft in 

die oorlog gevochten, hij is een oorlogsveterinair. En hij is heel sterk 
en gespierd, een soort bodybiller. En er zijn dus in Vietnam nog 
krijgsgevangenen in kampen en die gaat hij bevrijden met zijn overval 
en dan schiet hij alle Vietnamezen hartstikke verrot.

Vos  Nu weet ik het zeker: dat is niet de overval van Mülisch.
Ralf  Mülisch? Het is van Ralf Neuteboom.
Vos  Zo. En het derde boek, Het woud der verwachting, dat is zeker ook 

niet van Haasse?
Ralf  Natuurlijk is dat van Haasse.
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Vos  En waar gaat dat over?
Ralf  Er is dus een man hè, die heet Wout... 
Vos  (zuchtend) O nee...
Ralf  En die raakt opeens in verwachting. Van een Bulgaarse kippenwurgster. 

En dat wordt nogal plastisch beschreven, prachtig gewoon. En dan na 
de bevalling krijgt hij een postnationale depressie...

Vos  Stop maar, dat is niet van Hella Haasse.
Ralf  Natuurlijk niet, dat is van Herman Haasse, die ook Steppenwolk heeft 

geschreven.
Vos  Steppenwolk! Hmm. Maar hier heb je de naam van de auteur wel 

opgeschreven: Herman Heyermans, Op hoop van Zegen.
Ralf  Dat gaat over die man bij het KNMI en die voorspelt...
Vos  Heyermans? H-E-Y-E...
Ralf  Met een Z aan het eind: Hermann Ralf Heyermanz. Ik kan nog wel iets 

vertellen over Het dameskorset van Herman Pieter de Boer..?
Vos  Ik heb nu wel genoeg gehoord, Hans.
Ralf  Ralf.
Vos  Ralf, het is duidelijk dat je het allemaal verzonnen hebt. Er klopt niets 

van. Het is flauwekul, je hebt een grote fantasie. Je bent aangenomen, 
gefeliciteerd.

Ralf  Ik dacht al dat het heel aardig ging mevrouw Vos.
Vos  Je mag me nu wel Veronica noemen. We hebben voor de film en de 

televisie een schreeuwende behoefte aan slechte verhalen die nergens 
op slaan. Het publiek wil niet anders, ze zijn eraan verslaafd. Het lijkt me 
het beste dat je eerst De broeken der kleine zielen voor de televisie gaat 
bewerken en dan misschien Een vlucht regenwormen.

Ralf  Dat kan.
Vos  Maar zorg er wel voor dat er geen enkele 

overeenkomst is met het boek van 
Maarten 't Hark.

Zeg,
ik schrijf

mooie
boeken,
hoor!
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Nieuwe speling (1999)

Onderzoek heeft al jaren geleden uitgewezen dat leerlingen grote 
moeite hebben met de spelling van de Nederlandse taal. En terecht! 
De voorgeschreven manier van spellen is volstrekt onregelmatig en 
onlogisch. En alsof dat nog niet genoeg is, werden enkele jaren geleden 
nieuwe spellingsregels ingevoerd. Het gevolg was dat ook ouderen, die 
na vele jaren zwoegen het spellen meester waren, op het verkeerde 
been werden gezet.

Het Pragmatologisch Instituut voor de Spelling (let maar even niet op de 
afkorting) heeft besloten om daar iets aan te doen. In de toekomst zal 
de taal weer eenvoudig worden geschreven. Maar als deze wijziging te 
plotseling zou worden doorgevoerd, zou de schok te groot zijn. Men zal 
de veranderingen gefaseerd invoeren.

Eerst zal het altijd lastige onderscheid tussen ei en ij komen te vervallen. 
Iedere ij zal als ei worden gespeld. Dat scheelt meteen een letter op het 
keeiboard. En passant wordt ook elke ou als au geschreven. Leerlingen 
maken minder fauten en de ceifers zullen met sprongen steigen.

Over een half jaar zal de 'harde' c, die we als een k uitspreken, ook als k 
worden geschreven. De 'zachte' c wordt natuurleik een s. We zullen dan 
de kapasiteit verwerven om kompetent te kommuniseren. 

Na nog eens zes maanden zal het ergerleike verschil tussen de d en de 
t aan het einde van een woord verdweinen. Van de dt bleift natuurleik 
helemaal niets over. Het werkwoort wort een stuk eenvaudiger.
Zau het niet een goet idee zein om een half jaar later ook de z te schreiven 
als een s, terweil het onderscheit tussen de v en de f ook kan vervallen?
We moeten het lefen minder ingewikkelt maken om met een seker 
fertrauwen het folgende millennium tegemoet te gaan.
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Iedereen tefreden? Dan mogen de leerlingen fanaf nu niet ferder lesen.
Foor de folwassenen heb ik nog een nieuwtje. Se sein ook fan plan om de 
uitgangs -en fan de werkwoorden te fereenfaudigen tot -e, soals we hem 
uitspreken. Dan hebbe we het helemaal goet geschote, folwassene. En 
misschien moete ook de dubbele medeklinkers maar ferdweine. We sule 
een stuk beter kune schreife. Iedereen moet kune spele.

En foor de leerlinge: dat je nu nog aan het lese bent, is een ilustratie fan 
een interesant punt: feel leerlinge kune goet lese en schreife, maar se 
treke sich toch niets aan fan de inhaud fan wat se lese.

OU!

Tjonge,
wat ben jij een 

zacht ij!
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Azoren (1999)

'Gaat u zitten mevrouw de Vries. het zit zo: u weet waarschijnlijk wel 
dat ik aardrijkskunde geef aan Miranda. Miranda? Uw dochter? Het 
Eustachiuscollege? U bent toch de moeder van... Eh... een bleek meisje 
dat in H3C zit. Precies, dat dacht ik al: uw dochter. Nee, ik weet niet wat ze 
thuis vertelt, maar ze zit niet op het VWO.
Nu hebben we een probleem. Vorige week vroeg ik haar in de les of ze 
wist waar de Azoren waren. Een heel gewone vraag, vindt u niet? Toen 
zei ze - en ik geef hier een letterlijk citaat -: 'Wat bedoel je? Ik heb ze niet 
gepikt. Ik laat me niet beschuldigen! Moet je maar beter op je spullen 
letten, takkewijf!'
U begrijpt dat dat een beetje 
problematisch is en daarom 
wil ik vragen of u niet wat eh... 
opvoedkundige maatregelen...'
'Ik heb geen idee of ze die dingen 
van u gepikt heeft, het kan best 
zijn want ze heeft al eerder 
problemen gehad. Maar ik kan 
u één ding verzekeren: Als ze ze 
inderdaad heeft meegenomen, 
dan heeft ze ze niet mee naar huis 
genomen.'

'Meneer de rector, ik heb dit gesprek aangevraagd met het oog op 
Miranda de Vries in H3c. Ja, dat is de derde klas van de havo afdeling. En 
het gaat eigenlijk om haar moeder. Toen ik Miranda vroeg waar de Azoren 
waren, zei ze dat ze ze niet gepikt had. En ze maakte me uit voor takkewijf. 
En toen ik haar moeder opriep, zei die: 'Ik heb geen idee of ze ze heeft 
meegenomen, maar ze heeft ze in elk geval niet mee naar huis gebracht.' 
Het is geen wonder dat dat meisje met zulke ouders...'
'Ja mevrouw de Bruin ik begrijp dat u daarmee zit. Miranda is toch dat meisje 
dat er al zo vaak is uitgestuurd? Met die ring door haar neustussenschot? 
Ja die ken ik wel, die heb ik al vaker opgeroepen.
U hebt gelijk, we hebben een probleem, een ernstig probleem. Omdat ik 
haar ken, kan ik u wel zeggen: als zij uw eh... azoren heeft meegenomen, 
dan kunt u de mogelijkheid wel vergeten dat u ze ooit nog terug zult zien.'

Ik ben Miranda,
ik zit op het vwo

en waar jouw Azoren 
liggen kan me geen 

moer schelen!
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Liefde op school (1999)

De dag vordert op College Bovenkerke, een scholengemeenschap in het 
middelbare des lands. In de lokalen heerst rust. 

Als we ons begeven naar het lokaal van mevrouw Kaas, horen we de 
docente met gezag doceren. 'Sommige leerlingen hebben me gevraagd, 
maar daar kan ik natuurlijk geen ja tegen zeggen, hoewel ik iemand heb 
gesproken die er geweest is en er bijna een boek over geschreven heeft, 
maar hij is er wel van teruggekomen en daarom...' 
In het lokaal ernaast oreert meneer Röthengatter en daar is het bijna 
even interessant. 'Dus jullie begrijpen wel dat dit een essentieel punt is, 
dat wil zeggen niet zo essentieel als dat andere, maar toch wel tamelijk 
eh... Dat is tenminste de kern van de zaak, of althans daar draait de kern 
omheen. Aan de andere kant is de oorzaak niet makkelijk vast te eh... 
doen. Hee Dini, zit jij wel op te letten? Nee? Ga jij er dan maar uit.' 

Door de lange, eenzame gangen van het grote schoolgebouw 
weerklonken de holle, zware voetstappen van twee holle, zware voeten. 
Het was Dini Kneteman, de dochter van de bekende amateurbakker en 
zeepvervalser Gijsbert Kneteman. Ze was er zojuist uitgestuurd door 
meneer Röthengatter en sleepte nu haar tas naar lokaal 201. Dat was nu 
al de vierendertigste die meneer Röthengatter eruit gestuurd had en het 
was pas maandag. 
Snikkend deed ze de deur van het lokaal open. Er was maar één plaats 
vrij, naast Ron Paardeboom, die overigens sinds de nieuwe spelling 
Ron Paardenboom was gaan heten. Ze had vorig jaar bij hem in de klas 
gezeten. Geen aardige jongen, vond ze, eigenlijk meer een meisjesgek. 
Hij had veel te veel aandacht gehad voor haar vriendin. Nu zag hij er toch 
wel leuk uit: de wipneus, de charmante puistjes op zijn kin, zijn mooie 
donkere ogen, zijn paarse sokken. Hij was veranderd, dacht ze. Maar 
iemand kon ook niet twee jaar met dezelfde sokken blijven lopen. 

'Ben je er uitgestuurd?', fluisterde Ron. Hij was toch wel intelligent! 'JA.' 
Het heimelijk fluisteren gaf aan het gesprek een spannend gevoel van 
intimiteit. Hij zelf was uit de klas verwijderd door juffrouw Kaas. 
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Doordat ze moest nablijven, was het al ver na schooltijd toen ze door 
de fietsenstalling liep. Hier en daar stond nog een eenzame fiets. 
Achterin zag ze Ron, die geheel toevallig nonchalant aan zijn slot stond 
te morrelen. Hij keek op en liet zijn stralende tanden zien. Toen hij ze 
weer in zijn mond had gestoken, opende hij het gesprek. 'We hebben 
schriftelijk gehad.' Niets horend staarde ze hem aan. 'Leuk zeg,' zei ze 
zachtjes. 'Voor aardrijkskunde. Vroeg die man: Eerlijk zeggen, wie heeft 
het niet geleerd? Nou, de helft van de klas stak zijn vinger op. Toen zei 
hij: Mooi, dat belooft een goede vangst. En toen deelde hij blaadjes uit.' 
'Goh, leuk zeg.,' 

En in de tochtige fietsenstalling bloeide iets heel, heel moois op.
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Een oude legende (1999)

Er was eens, heel heel middellang geleden een leraar op een school voor 
voortgezet onderwijs. Hij wilde niets liever dan de kinderziel begrijpen. 
Daarvoor las hij dikke boeken van psycho- en andere logen en hij volgde 
cursus na cursus. Maar iedere keer als hij voor de klas stond, was het 
voor hem weer een raadsel waarom de kinderen zich gedroegen zoals ze 
deden, behalve die aardige kinderen van H3a. 

Tenslotte nam hij ontslag om in het buitenland naar kennis, inzicht en 
vaardigheden te zoeken. Hij reisde door India en zocht de meest wijze 
goeroe op. 'Meester, ik wil de kinderziel begrijpen,' zei hij. Maar de wijze 
goeroe had er geen antwoord op, hij had zelf problemen genoeg met de 
opvoeding van zijn kinderen. 

Toen trok de docent door de Himalaya, want hij had gehoord dat daar 
een wijze lama woonde. Na lang klimmen bereikte hij een klooster 
waar de beroemde heilige man woonde. 'Meester', zei hij, 'ik wil de 
kinderziel begrijpen.' De lama dacht diep na en spoog op de grond en 
zei 'De kinderziel is als een uiensnijder.' 'Wat zou dat betekenen?' vroeg 
de docent zich af. Is de kinderziel zo scherp als een mes? Komt er uit wat 
je er instopt? Is hij zo lek als een mandje? Hij vroeg 'Maar meester, hoe 
kan dat nou! Hoe kan de kinderziel nu zijn als een uiensnijder?' De lama 
haalde zijn schouders op en zei 'Oké, dan is de kinderziel niet als een 
uiensnijder.' 

Teleurgesteld reisde de leraar verder, op zoek naar een nog hogere lama. 
Heel hoog in de bergen van Tibet vond hij een heel beroemde heilige man. 
'Meester', zei hij, 'ik wil de kinderziel begrijpen.' De lama zei diepzinnig: 
'De kinderziel is als een boom.' De man dacht diep na. 'Een boom, kunt u 
daar misschien iets meer over vertellen?' vroeg hij voorzichtig. 'Dat weet 
ik niet,' zei de lama, 'ik ben geen plantkundige.' 

Dubbel teleurgesteld zocht de leraar verder. Hij reisde door 
China maar daar spraken ze geen Engels. Aan de Chinese kust 
wilde hij oversteken naar Amerika omdat ze daar zo knap zijn.  
Op het strand vond hij een fles. Toen hij hem openmaakte, kwam er de 
gebruikelijke geest uit, die opzwol en de hemel vulde. Met bulderende 
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stem zei de geest: 'Omdat je me hebt bevrijd, mag je een wens doen. Zeg 
maar wat je wilt, ik zal je wens vervullen.' 

De leraar hoefde niet lang na te denken. 'Bouw voor mij een brug over 
het water naar Amerika.' 

De geest krabde op zijn geestelijke hoofd. 'Weet je wel wat je allemaal 
van me vraagt? Weet je wel wat dat kost, die tienduizenden kilometers 
steunpilaren, de ophanging, de fundering, het wegdek en dan heb ik het 
nog niet eens over de BTW. Doe me een lol en vraag wat anders.' 
'Goed,' zei de leraar, 'ik heb eigenlijk een nog belangrijker wens. Ik wil zo 
graag de kinderziel begrijpen.' 

De geest zweeg. Toen wachtte hij even en daarna zweeg hij nogmaals. 
Tenslotte zei hij 'Goed. Vooruit dan maar. Vertel eens: hoeveel 
steunpilaren per kilometer moet die brug van jou hebben?' 
 

De kinderziel
is als een brug:
het kost je een 

fortuin...
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Beroep (2000)

De Beroepscommissie Eindexamens 
Utrecht (BEU) is bijeen en een  
leerlinge dient een klacht in over het feit 
dat ze geen diploma heeft gekregen.

Heer  U wilt dus in hoger beroep?
Leerlinge  Ik wil best een hoog beroep maar voordat ze me een baan 

geven, moet ik eerst dat diploma hebben en daar kom ik 
juist voor.

Heer  Anders gezegd: heeft u een zaak?
Leerlinge  Nou nee, maar mijn vader heeft een zaak. Broodje Beleg, 

heeft mijn vader. Hij heet namelijk Henkie Beleg van zijn 
eigen en ik ben zijn dochter. Belegde broodjes verkoopt hij. 

Heer  Maar wat is uw eis?
Leerlinge  Dat verkopen we niet, alleen broodjes maar wel van allerlei 

soorten zoals Broodje Bal en Broodje Gehakt en Broodje 
Slordig Belegd Warm Vlees en ook wel kroketten en soms 
een frikadel.

Heer  Maar wat is voor uw klacht de eh... de basis.
Leerlinge Ik heb altijd begrepen dat de rector de baas is, meneer 

Kleremakers dus en de conrectoren, maar het is zijn schuld 
niet want het zijn de leraren die me geen diploma willen 
geven en daar zit ik dus mee of eigenlijk daar zit ik zonder 
zou je kunnen zeggen.

Heer  Hou maar op, kalm aan graag want ik kan niet zo veel 
informatie tegelijk verwerken. U heeft dus problemen in 
uw relatie met de leraren?

Leerlinge  Ik heb helemaal geen relatie met leraren hoe durft u dat te 
zeggen! In de eerste plaats lust ik ze niet want ze zijn veel 
te oud en in de tweede plaats ook niet en ten derde zijn er 
genoeg leuke jongens van mijn eigen leeftijd ik zeg maar zo 
ik zeg maar niks.

Heer  Maar wat zijn dan uw gronden?
Leerlinge  Ik heb helemaal geen gronden maar mijn moeder heeft wel 

een volkstuintje waar ze boerenkool verbouwt en af en toe 
een spruitje want mijn vader dacht dat we dat in de zaak 

Heeft u
een klacht? Ja, ik ben

het BEU!



57

zouden kunnen serveren bij de broodjes Beleg maar daar 
kun je in de praktijk alleen maar sla bij doen en de sla van 
mijn moeder wil niet erg kroppen begrijpt u wel?

Heer  Alstublieft! Ik word hier tamelijk stapelgek van. Maar u 
komt hier toch ergens voor pleiten?

Leerlinge  Nee ik ga pas pleiten als ik mijn diploma heb.
Heer  Voordat ik u met een kaartenstandaard de schedel insla: 

waarom bent u hier?
Leerlinge  Ze willen me geen diploma geven.
Heer  En daarvoor wilt u de school dagen?
Leerlinge  Liever niet als het aan mij ligt, maar ik heb al zes jaar op 

school gezeten dus een paar dagen kunnen er ook nog wel bij.
Heer  Ik bedoel u wilt een paar leraren over die kwestie horen?
Leerlinge  Ik heb al zes jaar leraren gehoord dus daar heb ik nou niet 

zoveel behoefte aan.
Heer  Maar ze moeten zich toch door hun getuigenis kunnen 

ontlasten?
Leerlinge  Huh?
Heer  Vertelt u ons dan in elk geval waarom ze u geen diploma 

willen geven.
Leerlinge  Als vanwege mijn afwezigheid.
Heer  En klopt dat? Bent u ook echt afwezig?
Leerlinge  Huh? nee, ik ben er altijd goed met mijn hoofd bij en ik ben 

nooit afwezig, even afkloppen. (klop klop) Eh? Ik geloof dat 
er iemand aan de deur is.

Heer Weet u wat: schrijft u het eerst maar allemaal duidelijk op 
papier, dan krijgt u van ons een uitspraak.

Leerlinge Met me uitspraak is niks mis. Trouwens het was vooral het 
schriftelijke gedeelte dat ik niet gemaakt heb.

Heer  Fijn. En voordat u het vertrek verlaat, kunt u me misschien 
nog even vertellen wat de docenten van uw mondelinge 
examen vonden?

Leerlinge  Ik had de indruk dat ze niet zo goed met me konden 
communiceren.
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leraar is écht 
geen hondenbaan!

miauw!!!Vacature (1999)

De rector van College Bovenkerke was
ten einde raad. Hij had een vacature 
geplaatst in een landelijk ochtendblad, 
maar er kwamen geen sollicitanten.

'Gezocht met spoed: een docent Nederlands, tweedegraads bevoegdheid, 
voor twaalf uur per week. Hij of zij moet beschikken over vaardigheden 
in ICT (het gebruik van computers), met name tekstverwerking 
in Word, Powerpoint en Excel. Met het oog op de samenstelling 
van de schoolpopulatie is tweetaligheid gewenst. Kandidaten uit 
minderheidsgroepen worden met nadruk uitgenodigd om te solliciteren. 
Inlichtingen bij drs G. Kleermakers, rector.'

De eerste anderhalve week kwam er geen hond. De volgende drie dagen 
kwam er ook geen hond. In het begin van de derde week kwam er wel een 
hond. 
De rector keek verbaasd op toen een grote Duitse herder op 
sollicitatiegesprek kwam. In zijn bek hield hij de advertentie uit het 
landelijke ochtendblad. Een minderheidsgroep? Tja, dat kon je wel 
zeggen... 
De rector had er weinig vertrouwen in, maar hij besloot het gesprek toch 
maar aan te gaan. 'Kunt u tekstverwerken?' De hond sprong achter de 
computer en begon in Word een essay over de Geest Der Tijd te tikken. 
Feilloos bespeelde hij het klavier tot en met de control toetsen toe. 
Hoewel de inhoud niet erg origineel genoemd kon worden, was de stijl 
voortreffelijk. En de spelling was zo bij de tijd dat het pijn deed.
'Dat is dik in orde,' zei Kleermakers met een zuur gezicht. 'Maar Powerpoint?' 
De hond maakte een presentatie die er niet om loog. Tenslotte zette hij uit 
de losse pols een spreadsheet in elkaar, waarin hij de rector voorrekende 
hoe de school op verwarmingskosten kon besparen.
Toch zag meneer Kleermakers het niet zitten om een viervoetige vriend als 
leraar Nederlands te benoemen. Hoe kon hij er onderuit komen? Zijn ogen 
dwaalden nogmaals over de advertentie. 'U kunt Natuurlijk ook twee talen 
spreken'? zei hij.
De herder keek hem schaapachtig aan en begon toen te kwispelen. Uit zijn 
mond klonk triomfantelijk 'Miauw!'
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Tuut-tuut (1999)

Dus toen zei meneer van de Baard: 'Vandaag gaan we het over 
relatieproblemen hebben.' Ik zei nog: 'Moet dat nou? Kunnen we niet 
gewoon een stukje doen uit het boek voor maatschappijleer?' Maar het 
moest van de leraar; hij zei dat het af en toe zo hoorde. 
Edwin en Chantal kwamen op een stoel voor de klas zitten en meneer 
van de Baard vroeg hoe het met hun relatie ging. Nou dat leek heel dikke 
mik, want Edwin vertelde dat ze het zo goed samen konden vinden en 
hoe geweldig lief hij Chantal vond. Alleen toen hij haar hand beetpakte, 
keek ze een beetje eigenaardig. Dat had me aan het denken moeten 
zetten. Het onderwerp is nu eenmaal niet 'Tjeempie wat ben ik toch 
gelukkig van me eigen.' 

Toen stond Van de Baard op en hij zei: 'Edwin, Chantal heeft je iets te 
vertellen.' En daar begon Chantal te vertellen hoe ze met Henk-Jan 
samen in een portiek had staan tongen. Daar keek Edwin wel van op en 
hij zette zijn stoel een meter naar links. De klas begon verontwaardigd 
te mompelen. Van de Baard keek in zijn papieren. 'Hoe voelt dat nou?' 
vroeg hij. 'De pest' zei Edwin. 

'Dan moeten we nu maar eens vragen wat Henk-Jan ervan vindt', zei Van 
de Baard. Toen Henk-Jan binnenkwam, vloog Edwin op om hem in elkaar te 
slaan. Dat had ik graag willen meemaken, maar twee potige jongens hielden 
ze uit elkaar. Ik denk dat de leraar ze had uitgezocht omdat ze er uitzagen 
alsof ze wat te vaak in de fitnessruimte rondhingen. 'Ik wist niet dat jullie zo 
gek op elkaar waren,' zei Baard geestig; het leek wel of hij vroeger komiek 
geweest. De mensen in de klas begrepen dat ze moesten lachen. 

'We zijn zo terug, blijf kijken,' zei Baard en hij ging even naar de wc. 
Intussen kwam er een meisje langs met een groot kartonnen bord 
waarop stond 'Ik wil Bolletje'. Het was een leuk meisje en ik hoop dat die 
Bolletje veel plezier met haar zal hebben. Toen kwam Baard weer terug. 
'Klappen', zei hij - volgens hem hoort dat zo - dus wij klappen. 

Nu mocht de klas vragen stellen, want volgens Baard hoort dat zo. 
Angela stond op. 'Ik heb een vraag voor Chantal. Ken jij nog met jezelf 
leven? Vin je je eigen ook geen etterbak?' 'Oeoeoeoeoe!' riep de klas.  
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Chantal was het niet helemaal met Angela 
eens. Ze begon te tieren en ze schold 
Angela verrot. Bij de ergste woorden riep 
Van de Baard 'tuut-tuut' zodat je het niet 
kon verstaan. Ik weet nog niet hoe hij die 
woorden van te voren zag aankomen. 

Roy stond op. 'Ik heb een vraag voor die 
jongen in dat smerige rode sweatshirt.' Dat 
was raar, want hij wist natuurlijk wel dat 
die Henk-Jan heette. 'Waarom heb jij zo'n 
puistenkop?' Henk-Jan begon te schelden en een tijdje lang hoorde 
je meer 'tuut-tuut' dan woorden. 'Puistenkop - puistenkop!' riep het 
publiek. Henk-Jan stond op om Roy aan te vliegen en de twee jongens 
van de fitness moesten weer tussenbeide komen. 

Nu kwam Henk-Jan met een openbaring. Hij had ook Guusje, het 
vriendinnetje van Eelco, in de fietsenstalling staan aflikken. Nou, dat was 
weer lachen, want Guusje was aanwezig en ze vloog bij vergissing Angela 
in de haren. Toen ze Angela's schouderbandje kapot rukte, kwam Baard 
aangerend om er een rechthoekig stuk karton voor te houden zodat je 
het niet kon zien. 'Dat hoort zo,' zei hij. De klas was blij dat je het niet 
hoefde te zien en gaf hem een staande ovatie: 'Jan-tje, Jan-tje, Jan-tje!' 
Ik zal maar niet vertellen met wie Guusje op haar beurt allemaal 
uitgegaan was en hoe Edwin knielde voor Angela om haar een ring aan 
te bieden. Het was stuitend en we hebben allemaal erg genoten. 

Tenslotte moest Baard de resultaten samenvatten en een paar stichtende 
woorden tegen de klas zeggen. Het werd stil. 'Het is verkeerd om iemand 
te bedriegen,' zei hij. We stonden allemaal hartstikke paf over deze 
openbaring. 'En als je toch iemand bedriegt, dan breng je jezelf schade 
toe.' Onze monden vielen open omdat hij dat zo achterlijk goed had 
gezegd. Achteraf bleek dat het allemaal een rollenspel was. Het was 
niet waar en de mensen hadden alleen maar gedaan alsof. 'Zo hoort het 
nu eenmaal in het echte leven,' vertelde Van de Baard. Dus voordat je 
gelooft dat de conrector een relatie heeft met de cameraman, moet je 
eerst maar eens nadenken.
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Y0K (1999)

Aan de propraetor Marcus Claudius Consensus te Rome,

van zijn vriend Theodericus Ursinus
een groet en een gelukkig nieuwjaar. 

Waarde vriend, mijn vrouw Hernia en mijn dochters Placenta en Boulimia 
laten je groeten. Over XIV dagen gaan we een weekje op het platteland 
vakantie houden, want we zijn uitermate bezorgd over de problemen die 
het einde van het millennium met zich kan meebrengen. 
Ik hoop dat je begrijpt, hoe gigantisch de ellende kan worden. Over 
enkele weken moeten we de jaren anders gaan tellen; in plaats van I vC 
krijgen we voortaan I nC, II nC enzovoort. Tellen gaat niet meer van hoog 
naar laag, maar van laag naar hoog. 
Voor ambtenaren zoals jullie moet dat grote moeilijkheden opleveren. 
De telramen kunnen niet met positieve getallen omgaan doordat de 
ontwerper van die apparaten, Bilgatius, twintig jaar geleden niet heeft 
voorzien dat we van negatieve kralen zullen moeten omschakelen naar 
positieve kralen. 

Ook andere sectoren van de techniek zijn op dat probleem niet 
voorbereid. Hoe moeten we voortaan de zonnewijzers aflezen: misschien 
van zonsopgang tot zonsondergang? En hoe krijgen we de zandlopers 
zo ver dat het zand voortaan van boven naar beneden stroomt? Onze 
vrienden in Brittannië spreken al van een 'Y0K-problem'. 
De moeilijkheden worden bovendien verergerd door ons stelsel van 
cijfers, waar wij Romeinen zo trots op zijn. Het tellen is nu al moeilijk 
en dat wordt nog erger als de inflatie zal toenemen; hoe moet je cijfers 
noteren als je over miljoenen lires praat? Vooruit tellen hebben we niet 
geleerd. Rekenen zal voortaan praktisch onmogelijk worden, zegt mijn 
vriend Philippus Plusminus. Hij klaagt toch al voortdurend over het lage 
niveau van de leerlingen. Enkele van de kinderen in zijn klassen zijn niet 
in staat tot het oplezen van de cijfers en spreken Urbanus II niet uit als 
'Urbanus de Tweede' maar als 'Urbanus de Elfde'. (En volgens Cornelius 
Infantilis kunnen ze niet schrijven ook.) 
De rector van een school in Trajectum, Johannes Talorius Cursus, verzekert 
ons echter dat de Romeinse leerlingen in hun ontwikkeling achterlopen 
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op de Nederlandse omdat ze allemaal eerst Latijn moeten leren. 
Als het bleef bij rekenen en taal, zouden we het nog wel kunnen 
verwerken, maar er zijn ook immense gevolgen voor het dagelijks leven. 
Krijgen we bijvoorbeeld na keizer Augustus opnieuw Julius of wordt het 
keizer September? De mensen komen vreselijk in de war. Een medicus in 
mijn kennissenkring, Quintus Lazarus Pus, voorspelt dat zijn patiënten bij 
bosjes zullen sterven omdat ze vergeten hun pillen in te nemen. 
Alles wordt omgedraaid. Er komt een einde aan de goede gewoonte van 
het achterwaarts stappen en we moeten vooruit gaan lopen. Zullen ook 
de galeien vooruit varen in plaats van achteruit? Steken de gladiatoren 
elkaar levend? Niemand weet het. Spugen de leeuwen de gevangenen 
weer uit? 

Een duistere wolk hangt over het Rijk. We leven toch al in een tijd van 
ingrijpende veranderingen, sneller dan in enige tijd in de geschiedenis. 
Het begon al met de uitvinding van landbouw, maar weet je nog wel hoe 
snel de ontwikkeling van het wiel werd gevolgd door de uitvinding van de 
rugkrabber en de grammatica? Bliksemsnelle draagkoetsen draven door 
de straten en wie weet hoe ver die ontwikkelingen nog doorgaan.
Nu gaan er geruchten over 
onlusten in het hele Rijk. 
Er zou een opstand zijn in 
een klein dorpje in Gallië, 
waar de mannen welhaast 
onoverwinnelijk zijn. Er gaan 
geruchten over gevechten 
met ene Ben Hur in het land 
van Herodes en nu hoor ik 
weer over een staking van 
leerlingen in het gebied van 
de Bataven. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? 
Daarbij zijn er voortekenen van nog ergere rampen. Aan de hemel is in 
het oosten een ster verschenen en dat betekent dat de wereld nooit 
meer hetzelfde zal zijn. Ik voorzie veel onheil. Ik denk dat in deze chaos 
en onlusten de wereld zal vergaan en misschien zelfs Rome. 
Beste Marcus, ik wens je dus een prettige eeuwwisseling, maar sluit wel 
een goede verzekering af. 

Rare jongens
die Romeinen...
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Moeder, o moeder (2000)
smartlied geschreven voor de Zangeres Met De Rode Snor

Hij was al als baby te vond'ling gelegd
en kwam in het stedelijk weeshuis terecht.
Hij miste zijn ouders vol smart en vol leed.
Het eten was schraal en de weesvader wreed.
Op school droeg hij dikwijls de meester zijn tas.
Toch wist iedereen welk een stommerd hij was.
Maar zelfs toen hij wegens verzuim was geschorst
zong hij op de fiets uit volledige borst:

refrein:
Moeder, o moeder, al ben ik nog klein,
toch wil ik zo graag je beschermezel zijn.
Moeder, o moeder 't is buiten zo koud...
Mijn hart is van zilver mijn been is van hout.

Toen zag hij een meisje met peen-kleurig haar
en dadelijk werd hij dus dol op elkaar.
Hij minde haar teder, onstuimig en meer.
Zij minde hem ook wel maar toch niet zo zeer.
Maar reeds vroeg het meisje de jongen om geld.
Zijn spaarvarken - Ach! - was weldra uitgeteld.
Dit lied echter is nu nog lang niet voorbij.
Dat stemt ook de toehoorders vrolijk en blij.

refrein

Op school bleven zijn resultaten maar slecht:
na vijf jaar kwam hij weer in d' eerste terecht.
'Mijn hemel,' zo sprak hij, 'wat moet ik nu doen?
nog eventjes wachten, dan krijg ik pensioen.'
En zelfs de decaan, een invoelend persoon,
zocht voor hem een ander carrièrepatroon.
Tenslotte verkoos hij het ziedende sop
en zong welgemoed uit de mast van de top:
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refrein

Moeder, o moeder, al ben ik nog klein,
toch wil ik zo graag je beschermezel zijn.
Moeder, o moeder 't is buiten zo koud...
Mijn hart is van zilver mijn been is van hout.

Laat dat beest 
zijn kop houden!!!
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Onderzoeksplan (2000)

Geachte meneer Punselie,
Wij vragen uw goedkeuring voor ons plan om als profielwerkstuk voor 
het vak M en M (Mens en Maatschappijleer) het onderwerp 'pesten' te 
kiezen.
Daarvoor hebben we het volgende onderzoeksplan ontworpen:
Vraagstelling: Hoe kun je het beste een leraar wegpesten, een 
fenomenologisch onderzoek naar de maatschappelijke en 
sociopsychologische aspecten van agressie in de school als organisatie.
Omvang: 80 SBU (Studiebelastingsuren).
Deelnemers: Rodney, Anton en Henkie.
Methode: In de oriëntatiefase zoeken we uit, waar we het eigenlijk 
over hebben. Met name wat het moeilijke woord 'fenomenologisch' 
in de vraagstelling eigenlijk betekent. Verder discussiëren we over de 
taakverdeling, over de vraag wie de gaafste schoenen heeft en waardoor 
de Backstreet Boys helemaal uit zijn.
Totaal: 10 SBU (Studiebelastingsuren).

In de onderzoeksfase hebben we de volgende taakverdeling. Rodney 
maakt een sterktezwakte analyse van meneer Schreutelkamp (van Frans) 
om te bekijken hoe we hem het beste kunnen aanpakken (20 SBU). Anton 
maakt een overzicht van pestmiddelen aan de hand van het Internet (20 
SBU). Onze verwachting is dat hoog zullen scoren: het bestrijken van zijn 
wc-bril met secondenlijm en het precies leren van al ons huiswerk (dan 
valt hij van verbazing uit zijn stoel). Henkie heeft als taak om alles op 
te schrijven en vervolgens de spelvouten te elinimeren. Hij maakt ook 
het voorlopig verslag (20 SBU). Verder onderhouden we geregeld contact 
met u als begeleider van het profielwerkstuk (5 SBU).

Presentatievorm: Als implementatie van ons onderzoek (Henkie, zoek jij 
even uit wat dat woord betekent?) dachten we om meneer Schreutelkamp 
(Frans) ook werkelijk weg te pesten. Noem het maar een demonstratie. 
Dat is nog eens 5 SBU.
Samen is dat dan 10+20+20+20+5+5 SBU = 80 Studiebelastingsuren.

Met vriendelijke groeten,
Rodney, Anton en Henkie
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Beste Rodney, Anton en Henkie,

In de eerste plaats vind ik het heel knap om te zien hoe jullie op 80 uur 
gekomen zijn. In de tweede plaats ook. Maar het is de bedoeling dat 
jullie ieder 80 uur in het onderzoek investeren.
In de derde plaats moet ik jullie echter meedelen dat M en M (Mens en 
Maatschappijleer) een vak is in het algemene deel en niet een profielvak. 
Je kunt er dus helaas geen profielwerkstuk voor maken.

Met vriendelijke groet,
Jan Punselie, docent M en M

80 SBU om een leraar 
weg te pesten? Dat kan 
een stuk sneller jochie!
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Cursus Utrechts (2000)

Vandaag de zevende les in de cursus Utrechts voor allochtone docenten, 
Se hablaUterechs. Hierin leren leraren die van buiten Utrecht afkomstig 
zijn, bijvoorbeeld uit Zwolle, hoe ze hun Utrechtse leerlingen te 
woord kunnen staan. De eenentwintigste eeuw zal de eeuw van de 
communicatie zijn, en ook in de Basisvorming en in de Tweede Fase zal 
communiceren van het grootste belang zijn. Docenten mogen wat dat 
betreft niet achterblijven. 
Na de zes lessen die u hebt gevolgd, kunt u natuurlijk nog niet vloeiend 
Utrechts spreken, maar u kunt wel communiceren of praten met mensen 
die bijvoorbeeld nog maar vier lessen van de cursus Utrechts gevolgd 
hebben.

Eerst overhoren we het huiswerk van de les van de vorige keer.
Vraag 1 was: Hebt u de fout gehoord die de leraar maakte in de muziekles? 
Antwoord: Hij moest niet zeggen 'Zai kenne nie goed trombose spele', 
maar 'Hullie kenne nie goed trombose spele.' En misschien hebt u ook 
problemen gezien in vraag 13: Waar hebben Willum en Miraanda elkaar 
ontmoet? Het juiste antwoord is: 'Bai de sociaole diens.' Voor verdere 
antwoorden verwijs ik naar het antwoordvel.

Dan nu de les van vandaag. Les 7 'De decaan' leert ons hoe dekaan Sjon 
antwoord geeft aan een leerling. De leerling Henkie komt het kantoor 
binnen. Sjon wil weten: 'Wat is er van je dienst?' De correcte Utrechtse 
vorm is dan 'Waat motje?'
Zegt u mij na: 'Waat motje?'
Henkie antwoordt: 'Hebbie fooldersj?' Hij wil weten of de dekaan folders 
voorhanden heeft. 'Hebbie' is hier de persoonsvorm, afgeleid van het 
werkwoord 'hebbe'.
Sjon geeft aan dat de folders op het moment niet beschikbaar zijn door 
te zeggen: 'Nai, rotop.'
Hoe laat Henkie zijn verrassing merken? Hij zegt 'Aachaaweg!' De vorm 
'Aachaaweg!' is een handige term die in veel situaties gebruikt kan 
worden. Herhaalt u: 'Aachaaweg!'
Henkie herhaalt: 'Geen foolders? Aachaaweg! Je hep toch wel foolders 
in huisj?'
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Sjon informeert of Henkie wel de juiste vooropleiding heeft genoten. Hij 
zegt: 'Bejje aachturluk?'
Henkie antwoordt met een duidelijke uiting van zijn ontevredenheid. 
Bestudeer die goed voor de volgende keer. Hij zegt: 'Hee, laamstraal, 
saakie immekaor tremme?'

Tot zover de vrolijke uitwisseling tussen deze twee welgemutste 
medeleden van de schoolgemeenschap. Voor de volgende les 
beantwoordt u deze vraag:
Wat heeft Henkie aan Sjon? U kunt kiezen uit:
a De tering
b De schurref
c De pes
d Geen pes.

Veel succes met uw huiswerk. 
En tot de volgende keer een hartelijk 'Kraig de kolere.'

Zullen we samen 
spelen?

Dat gaat niet.
Ik heb trombose...
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Simuleer de school (2000)

Als je vakantie hebt, ga je de school na 
een tijdje toch missen. Je zou willen dat 
er weer school was. Sommige leerlingen 
hebben dat tenminste. Dat wil zeggen 
af en toe. Een enkeling. Voor mensen 
die hiervan last hebben, volgen nu een 
paar eenvoudige regels om het thuis net 
zo gezellig te hebben als op school. Op 
de volgende manier kun je een simulatie 
van het schoolleven maken.

• Nodig bij je thuis 26 mensen uit aan wie je een hekel hebt en laat 
ze voortaan elke dag komen.

• Laat ze allemaal tegelijk door elkaar praten en spreek af dat 
niemand het over hetzelfde onderwerp mag hebben.

• Laat ze erover stemmen wat jullie allemaal gaan doen en doe 
vervolgens iets anders.

• Ga om de andere dag met je kleren aan onder de douche staan en 
zet dan de verwarming hoog en doe de ramen dicht.

• Zet de andere dag de verwarming uit en het raam open.
• Roep dan: 'Ach, het is zeker maandag!'
• Laat ieder uur je wekker snerpend aflopen.
• Huur leeftijdgenoten om je in de gang een stomp te geven.
• Gebruik een spuitbus met krijtlucht.
• Draag een koptelefoon terwijl iemand met je praat.
• Draai op de TV video's waarop saaie natuurkundeproeven te zien zijn.
• Doe sterke thee in de pot van de toilet.
• Slaap met je hoofd op de eetkamertafel.
• Laat je regelmatig wakker porren.
• Ga twee keer per dag naar de garage om marsrepen en 

aangebrande tosti's te eten.
• Zeg 'meester' tegen je vader en 'juffrouw' tegen je moeder, ook al 

is ze getrouwd.
• Sjouw ieder uur een tas met bakstenen van de huiskamer naar de 

keuken en weer terug.

En op school
simuleer ik

de vakantie...
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Je bent misschien wel docent als... (2000)

• als je niet naar Albert Heijn kunt gaan zonder een leerling tegen te 
komen.

• als je niet het gevolg van een ontsteking bedoelt wanneer je het 
over 'etter' hebt.

• als je thuis vertelt wat voor weer het is, dan uitlegt wat je gezegd 
hebt en het vervolgens nog eens langzaam herhaalt.

• als je het daarna nog even in drie punten samenvat.
• als je op een ouderavond aan de ouders meteen kunt zien, 

waardoor een leerling zo is geworden.
• als je in een winkel met je vingers knipt om kinderen terecht te 

wijzen die je niet kent.
• als je thuis het eten een cijfer geeft tussen drie en acht min.
• als je bij een bloedige aanrijding allerlei interessante wetens-

waardigheden gaat uitleggen.
• als je de agent die je een bon geeft, steeds verbetert.
• als je koffie het liefste permanent via een infuus toegediend wilt krijgen.
• als je macht er vooral uit bestaat dat je beslist wanneer andere 

mensen naar de wc mogen.
• als je zelfs in je slaap luid en langzaam praat.
• als je overdag ook praat in andermans slaap.

Dat is voor het eerst deze week 
dat ik jouw eten een 10 geef!

Zeg nou maar gewoon
dat je het lekker vindt...

Je bent hier thuis en
niet op school!
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Denken (2000)

Ik ben Anton Röthengatter en ik ben een denker. Zo, het hoge woord is 
eruit. Ik heb altijd al geweten dat ik anders was dan de andere kinderen 
van mijn leeftijd. Ik vroeg me soms iets af, bij voorbeeld 'Waar komen 
we vandaan?' of zelfs 'Wat is het doel van het leven?' En toen ik elf was, 
werd het me duidelijk: ik had een onstuitbare drang tot nadenken. Het 
is moeilijk om ervoor uit te komen, maar ik heb het nu hardop gezegd: 
ik denk na.
Eerst dacht ik wel eens na op een feestje. Terwijl andere mensen alleen 
maar door elkaar stonden te praten, vroeg ik me af waar we mee bezig 
waren. Je zou kunnen zeggen dat ik in die tijd alleen nog maar een 
'sociale denker' was.

Ik wist wel dat het verkeerd was, ze zeiden dat je er ruggenmergtering 
van zou krijgen, maar ik dacht dat een enkele losse gedachte vast geen 
kwaad kon. Het werd steeds erger. Weldra betrapte ik me erop dat ik 
ook wel eens overdag nadacht. Ik wilde regelmatig een opinieweekblad 
inkijken. Soms las ik zelfs een boek. Een pocket weliswaar, maar toch...
Daarna ging het van kwaad tot erger, van Sartre tot Nietzsche. Daarom 
wil ik jullie op het hart drukken: begin er niet aan. Kleine gedachten 
leiden tot grote en soms tot uren nadenken. Voor je het weet, ben je 
verloren. Denk niet na.
Ik hield mezelf op de been met de gedachte dat veel grote mensen in 
de geschiedenis hetzelfde probleem gehad hadden. Stan Laurel was een 
dwangmatige denker geweest, en Mussolini ook, maar ze hebben zich 
er overheen gezet. Men fluistert dat Willem de Zwijger alleen zijn mond 
hield om niet te openbaren dat hij nadacht en het is een bekend feit dat 
Dan Quayle een langdurige strijd met een gedachte heeft geleverd. Hij 
heeft verloren. 

Toen ik volwassen was, kon ik maar moeilijk duurzame relaties aangaan. 
Andere mensen bleven uit mijn buurt, ik voelde me uitgestoten. Ik zag het 
in de ogen van de mensen: hij denkt na. Ik trouwde, maar ons huwelijk 
was niet gelukkig. Mijn vrouw keek naar Goede Tijden Slechte Tijden en 
deed aan vechtsport, zoals iedere normale burger. Ik probeerde intussen 
de encyclopedie uit te lezen, wat overigens maar gedeeltelijk lukte. 
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Als mijn vrouw naar bed was, nam ik stiekem op de computer 
databestanden door.

Ook op mijn werk kreeg ik problemen. Mijn chef betrapte me op nadenken 
tijdens werktijd en beschuldigde me van initiatief. Hij waarschuwde dat 
ik ontslagen zou worden als ik er niet mee ophield. Ik probeerde de 
drang tot peinzen te onderdrukken, maar het was moeilijk. Na werktijd 
bezocht ik vaak snel nog een bibliotheek om twee of drie boeken door te 
snuffelen. Ik zag er uitgemergeld uit.

Toen zei een oppervlakkige kennis: 'Wat zie je er uitgemergeld uit. Weet 
je van het bestaan van de AD, de Anonieme Denkers?' Ik ben naar een 
bijeenkomst gegaan en daar voelde ik me meteen thuis. Ik zei het hardop: 
Ik ben Anton Röthengatter en ik ben een denker. Bij de AD heb ik leren 
inzien dat denken een dwangneurotische obsessie is, een ziekte.

Ik mis nooit een bijeenkomst van de AD. We komen bij elkaar en we 
biechten onze fouten op. We hebben een gezellige avond. We gaan 
een potje klaverjassen en af en toe kijken we naar Veronica of naar de 
Staatsloterijshow.
Soms komt het moment dat ik het thuis niet meer kan uithouden. Dan 
jeuken mijn handen om een woordenboek open te slaan of om naar Den 
Haag Vandaag te kijken. Dan bel ik een van de broeders op en die komt 
dan een glas met me drinken. En nog eentje en nog twee en dan gaat het 
wel over. Je kunt er heel goed mee leven.

Jij zou óók eens naar zo’n 
bijeenkomst van die AD 

moeten gaan!

Ik peíns er niet over!
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Profielwerkstuk (2001)

De politie-organisatie in Amerika.
Een profielwerkstuk voor de vakken 
Engels 2, CKV4 en Staatsinrichting 
door Rodney, Anton en Henkie

Inleiding en vraagstelling
Dit is een onderzoek naar de organisatie van de misdaadbestrijding in de 
Verenigde Staten. Onze vraagstelling is: Welke regels gelden er voor de 
Amerikaanse politie? We hebben ons onderzoek gebaseerd op een groot 
aantal waarnemingen.

Organisatie
Politieagenten opereren in de Verenigde Staten altijd met een partner 
of 'partner'. Van tevoren worden grondige tests gedaan om te zorgen 
dat die partner er heel anders uitziet. Als de ene agent bijvoorbeeld een 
lange blanke man is, koppelt men hem verplicht aan iemand die zwart is 
of een vrouw of op zijn minst kort. Volgens de regels wordt die partner 
doodgeschoten enkele dagen voordat deze met pensioen zou gaan. (Dat 
is waarschijnlijk zo geregeld om de kosten van het politiekorps laag te 
houden.) De commissaris of hoofdinspecteur is trouwens altijd zwart.

De agent is gescheiden omdat zijn vrouw de stress niet aankan van 
het getrouwd zijn met een politieman. Verder is er de lijkschouwer of 
'coroner', die meestal van Aziatische afkomst is of een vrouw, maar nooit 
beide. Tijdens de autopsie dient de lijkschouwer een boterham (of kleine 
loempia) te eten, terwijl de agent wit wegtrekt.

Achtervolgingen
Bij de achtervolging van een misdadiger dient de agent zeer snel over 
het trottoir te rijden. Boodschappenwagens en kraampjes vliegen in het 
rond, maar voorbijgangers mogen niet geraakt worden; zij hebben de 
verplichting om opzij te springen op het allerlaatste moment. De agent 
richt wel grote materiële schade aan en wordt berispt door zijn superieur. 
Het staat vast dat een politieman een zaak pas mag oplossen als hij door 
zijn superieuren is geschorst wegens het overmatig toepassen van geweld. 

We hebben vooral
veel geleerd... ... van Police Academy 

deel 1 t/m 7!
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Als de achtervolging buiten de stad plaatsvindt, moet men een weg 
langs een steile berg kiezen. Auto's die van de weg afstorten, ontploffen 
na twee seconden. Wanneer er bij de achtervolging een helikopter 
wordt gebruikt, is deze in het bezit van de misdadigers die ermee op de 
politieman jagen. Dan treedt de 'wet van de helikopter' in werking, die 
inhoudt dat helikopters altijd moeten neerstorten, meestal achter een 
berg of een rij flats. De rookwolk is echter duidelijk te zien.

Zichtbaarheid
Als het licht in een vertrek uitgaat, wordt het niet donker. In plaats 
daarvan is er nog een blauw lichtschijnsel. Wanneer de agent een lucifer 
aansteekt, kan hij daarmee de hele kamer verlichten. Amerikaanse 
agenten hebben blijkbaar ook technisch hoog ontwikkelde zaklantaarns 
die evenveel licht geven als een schijnwerper. Zelfs het openen van de 
koelkast geeft altijd voldoende verlichting om alles te zien. Verder is 
er kerstverlichting, want men dient altijd te doen of het bijna kerstmis 
is. Het valt op dat in de slaapkamer van de agent speciale L-vormige 
dekens worden gebruikt. Zij bedekken de agent tot het middel, maar zijn 
vriendin tot de oksels.

Actie
Bij gevechten wordt de agent van twee kanten ingesloten. Zijn 
tegenstanders mogen hem volgens de regels niet tegelijk aanvallen, maar 
moeten wachten tot hij ze één voor één verslaat. Een politieman die in 
elkaar wordt geslagen, geeft geen krimp. Als echter later een vrouw zijn 
wonden ontsmet, geeft hij wel een krimp. Heel erge boeven mogen één 
keer de agent gevangennemen. Zij schieten hem niet meteen neer, maar 
gebruiken langdurige methodes om hem ter dood te brengen, zoals 
tikkende bommen, gas, haaien, krokodillen, lasers en een kamer die 
langzaam vol water loopt. Als trouwens wordt vastgesteld dat een bom 
over vier minuten afgaat, dan worden de minuten steeds langer totdat 
de bom onklaar gemaakt wordt. De agent kan dan toch samen met zijn 
vriendin in zes of zeven minuten ontsnappen.

Bronnen
De bronnen die wij hebben gebruikt zijn diverse Amerikaanse films 
tussen 1958 en 1999.Omdat we ieder wel dertig films hebben gezien, 
komen we makkelijk aan de 80 SBU's.
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Repetitie (2001)

Toen het werk was teruggegeven, kwam Henkie verontwaardigd naar de 
docente. 'Juf, ik heb een klacht.'
'Vertel het eens.'
'Roy heeft tien fouten en hij heeft een vijf. En ik heb evenveel fouten en 
ik krijg maar een twee. U wilt ons toch niet verschillend beoordelen?'
'Ja, dat moet ik wel doen.'
'Maar juf, dat is niet eerlijk. Dat is discriminatie. Dat is zwaar onrecht. En 
het is bovendien niet leuk. Ik heb toch evenveel antwoorden goed als 
hij!'
'Ik heb jullie deze keer niet beoordeeld op je goede antwoorden maar 
op je foute.'
'Dat kan best wezen, maar hoe kan het ene foute antwoord nou beter 
zijn dan het andere?'
'Heb jij hier het blaadje van je buurman? Kijk dan eens naar het antwoord 
op vraag acht.'
'Daar heeft hij staan: 'Ik weet het niet.''
'Precies. En op jouw blaadje staat: 'Ik ook niet.''
 

Hoe kan dat nou!?
Ik een 4 en jij een 10, terwijl jíj

bij mij hebt gespiekt!
Ik heb alleen jouw goéde

antwoorden overgeschreven...



76

Tips voor jongens (2001)

Eigenlijk is er voor jongens maar één probleem: meisjes. Hoe maak 
je indruk op een meisje? Daar zijn jongens de hele dag mee bezig.  
(Er bestaat een vermoeden dat meisjes ook problemen hebben, maar 
daar weten mannen niets vanaf.) Hier volgen een paar handige tips voor 
jongens om een interessante persoon te lijken. Je kunt er gegarandeerd 
indruk mee maken.

• Laat een paar interessante voorwerpen op je tafeltje slingeren: een 
handleiding Neurochirurgie voor doe-het-zelvers, een blauwdruk 
van de kluizen van de Fortis-bank, een snijbrander.

• Draag op een opvallende manier een buitenlandse krant. Niet 
iets voor de hand liggends zoals een Engels of een Marokkaans 
dagblad, maar bijvoorbeeld een Japanse krant. Als iemand je iets 
vraagt, zeg je verstrooid: 'Kirogashi ashume?'

• Laat een T-shirt drukken met een interessant opschrift, bijvoorbeeld 
'Eerste ploeg Big Brother' of 'Annapurna expeditie 2001'. Voor de 
gevorderden: snijd een paar van je tenen af en verf je neus blauw; 
dan denkt ze dat je inderdaad op de Annapurna ben geweest.

• Koop een mobieltje. O, je had er al één? Voer interessante 
gesprekken. Zeg in de telefoon: 'Verkoop die aandelen onmiddellijk 
zodra ze onder de 141 punt 5 gedaald zijn.' Of: 'Doe een bod van 
dertig mil.' Of: 'Kirogashi ashume.'

• Vertel rond dat je geen ondergoed draagt. En geen sokken.
• Voer boeiende gesprekken over computers, waarbij je zo veel 

mogelijk lange Engelse woorden gebruikt. Dat vindt ze éééénig. 
Doe haar de groeten van Bill.

• Haal alleen maar onvoldoendes. Dan weet ze dat je eigenlijk veel 
te intelligent bent voor het verouderde, starre onderwijssysteem 
van tegenwoordig.

• Spuug op de grond. Daaraan kunnen meisjes zien dat je stoer en 
mannelijk bent. Hoe groter de klodder, hoe groter de uitstraling.

• Stomp andere jongens, dan kan ze zien dat je intelligent bent.
• Wees nooit seksistisch tegenover meiden. Als ze merken dat je op 

ze neerkijkt, worden die trutten namelijk boos.
• Behandel ze als een gelijke. Dus vraag haar wat ze vindt van de 

kansen van Ajax, scheld haar uit en stomp haar.
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• (Ik weet eigenlijk niet echt helemaal zeker dat deze tips werken, 
maar ik heb gemerkt dat veel jongens ze toepassen. En je wilt toch 
niet achterblijven bij anderen?) 

Lieve hemel!
Wie heet jou zó
toegetakeld!?

Lisa uit klas 2.
Toen ik haar stompte, 

stompte ze terug.

Ze houdt
van me...
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In een bibliotheek (2001)

Een heer betreedt de schoolbibliotheek met een boek onder de arm.  
Hij spreekt de bibliothecaresse aan.

Heer Goedemiddag. Ik kom dit boek terugbrengen dat mijn zoon hier 
helaas geleend heeft. En ik heb een klacht.

Bib  Een klacht meneer?
Heer  Dit boek staat vol geweld.
Bib  Mag ik even kijken? (leest) Geschiedenis van de Honderdjarige 

Oorlog. Gut, staat daar veel geweld in?
Heer  Allemaal oorlogen en gevechten en moorden. Dat is heel slecht 

voor kinderen.
Bib  Die dingen zijn nu eenmaal gebeurd.
Heer  Maar dat hoeft niet zo te zijn. Neem nou de moord op Floris V. Was 

dat nou nodig?
Bib  U vindt misschien van niet, Floris vond waarschijnlijk ook van niet, 

maar het gebeurde gewoon, het is geschiedenis. 
Heer  Dat zegt u. Dat zegt u! Maar waar heeft u het vandaan? Precies: 

alleen maar uit de boeken. En als we iets anders in die boeken zetten, 
dan krijgen we ook een andere geschiedenis. Dus bijvoorbeeld: 
1296 graaf Floris V sterft aan een ernstige verkoudheid.

Bib  Of aan voetschimmel, wat vindt u van voetschimmel?
Heer  En dan zijn er die wreedheden. Moet je dat aan jonge kinderen 

vertellen? Neem nou bijvoorbeeld de pauselijke inquisitie.
Bib  Die neem ik. Ik heb hem nu.
Heer  Daar kun je toch iets anders voor schrijven?
Bib  De pauselijke intuïtie misschien? De pauselijke informatie? De 

pauselijke indigestie?
Heer  En de brandstapel kun je vervangen door iets vriendelijkers.
Bib  Dus als ik u goed begrijp... Jeanne d'Arc werd verbrand op een 

kolenfornuis?
Heer  Te bloederig. Het moet vriendelijker, zachter.
Bib  Eh... Jeanne verloor het leven door een fout in haar elektrische deken.
Heer  En dan is er nog iets. De geschiedenisboeken gaan bijna alleen 

maar over blanken. Moeten onze kinderen het idee krijgen dat 
de wereld alleen maar uit Europeanen bestaat? Neem nu de 
honderdjarige oorlog maar weer eens.
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Bib  Dat ging om Frankrijk en Engeland. Europa dus. En daar waren de 
mensen wel erg blank.

Heer  Ja hoor eens, wat is er nou belangrijker: uw zogenaamde feiten 
of de opvoeding van onze kinderen? U kunt toch net zo goed die 
Franse soldaten veranderen in roodhuiden en dan de Engelsen 
bijvoorbeeld geel maken.

Bib  En dan maken we de Belgen zwart.
Heer  Ik vind dus dat de Belgen al genoeg zwart gemaakt worden. En dan 

is er nog één ding: mannen.
Bib  Mannen? U heeft iets tegen mannen?
Heer  Tegen het feit dat de geschiedenis alleen maar over mannen gaat. 

Het zou toch een kleine ingreep zijn om er vrouwen van te maken.
Bib  Vindt u dat echt een kleine ingreep?
Heer  Dus dan wordt de oproep voor de kruistochten gedaan door Petra 

de Kluizenaar. En de eerste keizer van het Frankische rijk is...
Bib  Laat me raden: Karla de Grote?
Heer  Precies. En de bekende kloosterregel komt van Benedicta van 

Nursius.
Bib  Ik snap hem: Lotharingen was van Godefrida met de Baard.
Heer  Dus als u dat allemaal wilt veranderen... Dan kom ik nog wel eens 

een boek lenen. Goedemiddag.
Bib  We zullen ervoor zorgen. Goedemiddag mevrouw de Vries.

Jeanne d’Arc dood door een elektrische deken,
Keizer Karla de Grote!? Wie geeft jou geschiedenis!?

Mevrouw Berents,
hoezo...?



80

Schoolziek (2001)

Een aantal maanden geleden heb ik een stukje geschreven over fobieën 
of angsten, zoals die bijvoorbeeld ook bij leerlingen voorkomen. Zo is er 
de demofobie: bang zijn dat je op het bord de som moet voordoen en 
de duofobie: bang zijn dat je een laag cijfer krijgt. In Time las ik een paar 
maanden geleden over arachybutyrofobie: de angst dat pindakaas aan je 
verhemelte blijft kleven.
Nu heeft de wetenschap naast de fobieën ook een aantal speciale ziekten 
ontdekt waaraan leerlingen kunnen lijden. Over deze interessante 
mogelijkheden om ziek te zijn, meld ik de volgende:

• Disnexie: de leerling krijgt een beurt en kletst de hele tijd uit zijn nek.
• Droogtevrees: stiekem tijdens de les van je frisdrank drinken.
• Exzeer: als je voortdurend je ex-vriend of ex-vriendin tegenkomt.
• Gangneurose: je zo raar gedragen dat je uit de les verwijderd 

wordt.
• Hardaanval: dwangmatig vechten bij jongens uit de tweede klas.
• Herpest: wanneer je bij een herkansing altijd een lager cijfer haalt 

dan de eerste keer.
• Hersenbroeding: zo lang zitten nadenken dat je nog niets 

op je blaadje hebt geschreven als de bel gaat. Variatie: 
hersenvriesontsteking: als je een beurt krijgt, is opeens al je kennis 
bevroren en doen je hersens het niet meer.

• Instruenza: de onbedwingbare neiging om een heel lesuur voor 
de klas te staan praten. Komt vaker voor bij docenten dan bij 
leerlingen.

• Kantinia nervosa: voor een repetitie eet de nerveuze patiënt zich 
te barsten in de kantine.

• LKZ of Lekker-knoeien-ziekte: onduidelijk schrijven zodat de 
docent niet kan zien dat je antwoord fout is. Het blaadje wordt 
meestal geruimd.

• MAZ of mond-en-au-zeer: aan het einde van de pauze nog snel 
een te heet bekertje koffie opdrinken.

• Paalangst: bang zijn om een één te krijgen.
• Parker and sons disease of ziekte van Parker and sons: een 

aandoening van de schrijfwegen waarbij alleen maar onzinnige 
woorden uit je ballpoint komen, terwijl je het toch zo goed bedoelt.
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• Pestenbuil: iemand zolang treiteren tot hij je met een zwaar 
voorwerp op je hoofd slaat.

• Pleuritas: je tas met een grote boog in de hoek gooien.
• Slijmbalontsteking: spreekt voor zichzelf. Zegt daarbij ook alleen 

maar aardige dingen tegen de juf.
• Stennisarm: kleine jongentjes die elkaar stompen; zie Hardaanval.
• Stinkhoest: commentaar overbodig.
• Voetbaldrie: een onvoldoende halen omdat je te veel moet 

trainen.
• Ziekte van Jakob Kreuzfeld: onbelangrijk omdat alleen Jakob 

Kreuzfeld in B1H eraan lijdt.
 

Ik heb
paalangst!

Dat is kras!
Ik heb last van
voetbaldrie!
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Ontruimingsoefening (2001)

De rector aan de sectordirecteur:
Morgen houden we een ontruimingsoefening. Dat moet onverwacht 
gebeuren, dus dat gaan we niet meedelen aan de leerlingen; alleen 
aan de docenten.

Deze ontruimingsoefening houden we niet alleen omdat hij ons is 
opgedragen door het Ministerie van Onderwijs in Zoetermeer, maar 
het is bovendien heel belangrijk voor de veiligheid van de leerlingen.
De leerlingen moeten de kortste weg nemen naar de uitgang onder 
begeleiding van hun docenten. Ze mogen niet eerst naar hun kluisje 
of naar de garderobe om hun jas op te halen. Ze moeten volgens de 
voorschriften hun tassen meenemen uit het lokaal; dat is voor als er 
een bom in zou zitten.

De sectordirecteur aan de coördinator:
Morgen is er een ontruimingsoefening. Omdat het onverwacht is, 
moet je het natuurlijk niet vertellen aan de leerlingen, maar wel aan 
de leraren. 
De minister van onderwijs vindt het een veilig idee en hij heeft het ook 
in Zoetermeer gedaan. 
De leerlingen moeten de docent begeleiden zodat hij de kortste weg 
kan vinden naar de uitgang met hun jassen aan. Ze mogen niet langs 
de kluisjes. Laat de tassen maar niet staan in het lokaal, vooral als er 
een bom in zit.

De coördinator tegen de docent:
Morgen is er een ontruimingsoefening. Als dat niet werd verteld aan 
de leerlingen, zou het wel onverwachts voor ze zijn. Het zou trouwens 
veel veiliger zijn als ze eerst de minister van onderwijs in Zoetermeer 
zouden opruimen. De kortste weg voor de leerlingen naar de uitgang is 
via hun kluisjes. Je moet wel eerst je jas aandoen, want het kan buiten 
koud zijn. Laat de tassen maar staan in het lokaal, want er kan eens een 
bom in zitten.
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De docent tegen de leerlingen:
Morgen gaan we oefenen met het opruimen van de minister van 
onderwijs. We willen niet dat dat voor jullie onverwachts komt, dus 
daarom deel ik het je even van te voren mee.
We zullen het voor de veiligheid maar laten plaatsvinden in Zoetermeer. 
Dat is een heel eind weg, dus je moet je jas uit je kluisje halen en 
aantrekken. In het lokaal stop je in je tas vast een bom en die laat je 
later bij de minister staan.

Toch wel een veiilig idee dat onze leerlingen bij deze oefening 
de Minister van Onderwijs opruimen...
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Helpdesk (2001)

Met School Support, Dank u voor het wachten.
Is dit de helpdesk van de school? Ik heb een probleem met mijn zoon 
Cees.
Dank u voor het wachten. Vertelt u het maar.
Ik wil mijn geld terug. Hij is dommer geworden. En dat is allemaal de 
schuld van Onderwijs ME, uw operating system. Ik wil mijn geld terug.
Op welke manier doet het probleem zich voor?
Hij zegt domme dingen. Hij beweert bijvoorbeeld dat popmuziek ook 
kunst is. En dat jongeren evenveel weten als volwassenen.
Dat is heel gewoon, daar heeft iedereen wel eens last van. Dank u voor 
het bellen.
En hij komt thuis met een papier waarop de foutmelding Error 44 staat.
Twee vieren op zijn rapport? Dan is hij misschien inderdaad niet zo slim. 
Heeft u misschien recent een nieuw programma gebruikt?
U bedoelt dat ik Domheid geïnstalleerd heb? Ik heb niets gedaan, 
helemaal niets. Het is de schuld van uw systeem.
Heeft u uw kind bij de hand? Gaat u eens recht voor uw kind zitten.
Ja ik zit ervoor. Ik heb de telefoon in mijn linkerhand genomen.
Probeer het volgende. Vraagt u eens: Wat is de hoofdstad van Amsterdam?
Hij geeft als antwoord: Nederland. Ik wil mijn geld terug. Of een nieuw 
zoontje; kunt u niet een nieuw zoontje leveren'?
Maar daarmee zegt u eigenlijk dat het een hardware probleem is.  
Wij leveren alleen de software en die is goed. Dank u voor het bellen.
lk wil mijn geld terug.
Doet u wel aan onderhoud?
Bedoelt u dat ik er chips in moet stoppen? Of 'Format Cees' intikken?
Uw zoontje wordt niet vanzelf slimmer. Kennis moet je onderhouden. 
Controleren of hij zijn taken wel uitvoert bijvoorbeeld. Gebruikt u 
het programma Overhoor 6.2? En opvoeden, dat kunt u niet zo maar 
overlaten aan ons programma Onderwijs ME.
Opvoeden?
U kunt het beste de programma's Opvoed 2000 en Discipline 5.0 
aanschaffen.
Kunt u me die opsturen?
Ook nuttig is Zakgeld.exe en de applicatie 'toen ik zo oud als jij was' 2.1. 
Ik zal u de rekening zenden.
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O. Bent u soms leraar op die school?
Ja, waarom vraagt u dat?
U geeft volstrekt nutteloze informatie, u praat slaapverwekkend en  
u geeft mij overal de schuld van.
Dank u voor het bellen.

Wacht, Ik bel
de helpdesk even...
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De nis (2001)

Het is pauze. Een leerling 
hangt met een boek in een 
nis. Een docent loopt met 
een bekertje koffie over de 
gang.

Dennis Hee van Dalen je mag niet met koffie over de gang lopen.
Docent Dennis, je vergeet tegen wie je het hebt. In de eerste plaats 

ben ik een leraar, dus ik mag alles. En bovendien hoor je hier 
helemaal niet te zitten. Want in artikel 23 van de leefregels 
staat: 'De leerlingen dienen de gangen te ontruimen na het 
luiden van de bel die de pauze aankondigt. Nou?

Dennis Eh...
Docent Spreek je me tegen?
Dennis Maar ik zei helemaal niets...
Docent Dat kan wel zijn, maar je zat op een heel agressieve manier 

te luisteren. Nou, wat is daarop je antwoord?
Dennis Eh... als u dat per se wilt: artikel 23B van het reglement 

vermeldt: 'Het is echter toegestaan aan leerlingen om in de 
nissen te zitten werken.' Ik heb zo een repetitie.

Docent Dat kan wel wezen, maar dan kom ik met artikel 6': 'Alleen 
leerlingen van de examenklassen mogen dan in de nissen 
plaatsnemen.'

Dennis Ja ja, maar dan kent u zeker niet artikel 67.
Docent Zevenenzestig?
Dennis 'Bovenstaande regels gelden niet wanneer er een R in  

de maand is.'
Docent Weet je dat zeker? Wat denk je dan van 67B: behalve op  

de even jaren.'
Dennis  Maar 102 zegt: 'Een uitzondering daarop vormen  

de maandagen.'
Docent 'Tenzij', zegt 103,'tenzij deze maandag op de elfde valt.'
Dennis Weet u wat meneer, drinkt u maar lekker die koffie op.
Docent En veel succes met je repetitie.

Jij hebt helemaal
niet geleerd!?

Ik beroep mij op dit artikel 
dat zegt dat repetities niet 
gegeven mogen worden op 

doordeweekse dagen...
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Lesbezoek (2002)

Sinds enkele jaren bezoeken de docenten op onze school elkaars lessen. 
Ze proberen van elkaars opmerkingen iets te leren. Hier volgen twee 
verslagen van docenten, een leraar muziek die een les economie bezocht 
en een econoom die de muziekles heeft bekeken.

De musicoloog:
De materie die werd ingestudeerd, bestond uit een aantal zeer 
moeilijke partijen. Het tempo lag daarbij volgens mij veel te hoog, ik 
zou eerder van allegro dan van moderato willen spreken. Daardoor 
konden de deelnemers het niet allemaal bijbenen, wat leidde tot grote 
ontstemming. Je kon bijvoorbeeld zien dat de leerlingen de bladzijden 
van hun partituur niet tegelijk omsloegen. Ontroerend was wel de solo 
met het piepende krijtje.
De docent wist de aandacht van de aanwezigen echter niet voldoende 
vast te houden. Een factor daarbij was ongetwijfeld dat zijn dictie niet 
duidelijk was. Daarbij kraakten zijn schoenen op hinderlijke wijze; hij zou 
ze moeten laten stemmen.
Het ergste vond ik dat de begeleiding zwak was. Achteraf stelde de 
docent mij gerust door te vertellen dat het gelukkig maar een repetitie 
was.

De econoom:
In de klas werd een muziekstuk ingestudeerd. De dirigent kwam als 
laatste binnen. Voor een keertje is dat niet erg, maar hij hoort als eerste 
op zijn plek te zijn en de binnenkomers te verwelkomen. Ieder was wel 
stil toen hij op zijn tafel tikte; ik wou dat ik zoveel orde had. Het viel 
mij op dat de muzikanten hun boek voortdurend open hadden. Blijkbaar 
hadden ze hun huiswerk niet geleerd. Beseft de docent niet dat het op 
deze manier geen kunst is?
Een groot deel van de tijd zat 48% van de muzikanten niets te doen. Dat 
werkt nadelig op het gemiddelde van de productiviteit. Ik wil aanbevelen 
dat de leerlingen deze tijd voor zelfwerkzaamheid gebruiken in plaats van 
voor zich uit te zitten kijken. Als ieder werkt aan datgene waarin hij zwak 
is en als de leerlingen elkaar helpen, krijgen we vast een beter resultaat. 
Bijna alle violisten speelden dezelfde noten. Dat lijkt me verspilling; 
het is beter om ze allemaal een verschillend stuk te laten spelen.  
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Een alternatief is groepswerk, waarbij ieder een eigen taak vervult. 
Het is ook pure verspilling dat enkele onderdelen voortdurend werden 
herhaald. Met de bezuinigingen in het onderwijs kun je je tijd wel beter 
gebruiken als je alle stof wilt behandelen.
Te veel moeite werd gestoken in het spelen van de kwartnoten Voor de 
duidelijkheid kunnen ze beter naar boven worden afgerond tot gehele 
getallen. Alles bij elkaar zou ik voor deze opvoering een zes-min willen 
geven.

Door jouw kritiek
op mijn les zijn mijn viool 

én ik ontstemd! Misschien kun je dat ding 
verkopen. Dan verdien je er 
tenminste nog wat aan...
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Rat van… (2002)

U wilt mij interviewen voor uw krantje? Vooruit dan maar. Tja, ik vind 
u wel een enge man, maar het moet nu eenmaal. Ik had dus zo het 
gevoel dat de tijd rijp was om een nieuwe partij op te richten. Leefbaar 
Blaucapel, had ik zo gedacht. Of misschien wel lijst Portuun. Naar mij ja, 
Otto Portuun. Er zijn scholierenverkiezingen en het gaat helemaal niet 
goed met het onderwijs.

In de eerste plaats heb je de leraren. Die klagen dat ze het zo druk hebben, 
maar ze presteren niets. En ze doen maar wat ze willen. Machtsmisbruik, 
dat is het! Ze verbieden de leerlingen zelfs om discmans te dragen in het 
studiehuis, terwijl toch iedereen weet dat je veel beter kunt studeren 
met muziek. Dan word je in elk geval niet afgeleid door het gezwets van 
die leraren.

Erger zijn de mensen daarboven die de school leiden. Als je ziet wat die 
bureaucraten van de school gemaakt hebben, dan moet je wel eventjes 
schrikken. Tachtig jaar puinhopen, dat is het! Die rare mannen denken 
dat ze alles weten maar ze snappen er niets van. We moesten ze eigenlijk 
uit het raam gooien. Iemand anders kan de school veel beter leiden. Ik? 
Ja ik pas misschien best in die rectorsstoel. 
Als je eventjes nadenkt, zijn de problemen van deze school best op te 
lossen. Slecht werkende leerlingen, kinderen die in de verkeerde afdeling 
terechtkomen… Maar mensen, het is allemaal zo simpel.

Om te beginnen moeten we de lessen korter maken en de pauzes langer. 
Het is nu eenmaal een feit dat je niet langer dan twintig minuten kunt 
opletten. Dat is wetenschappelijk bewezen. Dus moet je regelmatig 
pauzes krijgen om jezelf weer op te laden, bijvoorbeeld na een half uur. 
Even een patatje eten en zo.
Hoe ik mijn campagne wil financieren? Maar meneertje, dat is toch geen 
probleem! Ik ken diverse mensen met geld die wel wat in mijn ideeën zien. 
Ik wil geen namen noemen, daar heb ik geen zin an, maar die meneer 
van de patatkraam is best bereid om mijn denkbeelden financieel te 
ondersteunen. Als je langere pauzes hebt, gaan niet alleen de prestaties 
omhoog, maar je trekt ook meer leerlingen. Dat kan misschien wel 
een probleem worden. Deze school wordt namelijk overspoeld door 
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computernerds. Het lijkt of ze de school een beetje gaan overheersen. 
Als we niet oppassen, staan we binnen een paar jaar tot onze nek in 
de nerds. Zij kunnen natuurlijk ook niet helpen dat ze zo intelligent zijn, 
maar we moeten eerst eens onderzoeken hoe we dat probleem kunnen 
oplossen. Dus geen nieuwe computernerds toelaten. De nerds die er zijn, 
mogen natuurlijk blijven. Die willen trouwens zelf ook niet dat nog meer 
whizzkids de beeldschermen komen bezetten. En ik ben best bereid om 
er eentje op mijn kieslijst te zetten.
Schriftelijke overhoringen schaffen we af. Daar heb ik ook geen zin an. 
En de keuze voor vervolgafdelingen kan ook veel eenvoudiger. Het is 
heel simpel. We weten twee dingen zeker: vwo-leerlingen blijven bij een 
toets altijd veel langer zitten schrijven dan havo-leerlingen. En mavo-
leerlingen moeten nu eenmaal in de les veel vaker naar de wc. Dan is het 
toch eenvoudig?
Je laat alle kinderen gewoon een paar toetsen maken en je kijkt hoe snel 
iemand klaar is. En verder houd je bij, hoe vaak iemand moet plassen. 
Met een klokje en een plasmeter kun je precies determineren op welke 
afdeling iemand thuishoort. Als je op de kaart van Henkie leest: 45 
minuten en 4 liter, dan hoort hij op de havo. Dat betekent meteen een 
taakverlichting voor de docenten.
Als ze de toetsen niet meer hoeven na te kijken, hoeven ze meteen niet 
meer de hele tijd te lopen zeuren over de werkdruk.
Goedkope populariteit? Hoezo een beetje gladjes? lk ben nu eenmaal 
populair. Ik kan het toch ook niet helpen dat ik zo’n mooi kapsel heb en 
een brommer met chauffeur.

Eén ding is zeker:
als je teveel friet eet,
pas je zeker niet in zo’n
krappe rectorsstoel...
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Waarom je graag naar school gaat (2002)

Iedereen gaat graag naar school: de leerlingen, de docenten en zelfs 
mensen met moeilijke titels als coördinatoren en sectordirecteuren. Wat 
is toch de oorzaak waardoor wij zo onweerstaanbaar door de school 
worden aangetrokken? Om dat te begrijpen, moeten we ons verdiepen 
in de basisbehoeften van het menselijk bestaan.
De mens heeft om te bestaan vijf dingen nodig. In willekeurige volgorde 
zijn dat veiligheid, voedsel, contact met andere mensen, niet op je 
kop krijgen van je ouders en de informatie die het mogelijk maakt om 
in leven te blijven. Dat is door wetenschappers uitgezocht. In die vijf 
basisbehoeften voorziet de school meer dan wat ook. Laten we ze stuk 
voor stuk bekijken.

Veiligheid. Als je leven niet veilig is, loop je grote kans dat er snel een einde 
aan komt. Een voorbeeld: bommen en andere dingen die naar beneden 
vallen. Als je in een school bent, heb je in elk geval de bescherming van 
muren en van een dak boven je hoofd. Ook de kans dat er een piano op je 
hoofd valt (of een wasmachine) is aanzienlijk kleiner dan wanneer je door 
een drukke winkelstraat loopt, waar allerlei transporten en verhuizingen 
aan de gang zijn. Hetzelfde geldt voor bommen: je bent binnen en niet 
in Afghanistan. En voor brandkasten. De kans op verkeersongelukken is 
in de beschermde gangen van de school klein, want daar rijden weinig 
autobussen en brommers. Bovendien waken welwillende docenten over 
je veiligheid.

Voeding. Voor de gezondheid van de mens zijn de vijf hoofdgroepen 
uit de bekende schijf van vijf van het grootste belang. Dat zijn: gevulde 
koeken, Mars, Twinkies, tosti's en cola. Menige jongere, bewust van het 
belang van gezond eten, voedt zich uitsluitend met deze vijf artikelen. 
In de schoolkantine zijn de vijf voedselgroepen in overvloed aanwezig, 
naast andere smakelijke en nuttige etenswaren, als tenminste de 
automaten niet down zijn. (Het zou overigens aanbevelenswaardig zijn 
als de nijvere kantinebeheerder voor lijnende meisjes ook een broodje 
sla zou serveren.)
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Contact met andere mensen. Als je nooit iemand zou spreken, zou je 
dood gaan van ellende. Maar menselijk contact is meer: onder dit weidse 
begrip valt ook de behoefte aan liefde. Of althans verliefdheid. Of losse 
verkering. Een scharreltje dus. Welnu, op school is daarvoor alle ruimte. 
Jongens zoeken naar een meisje. Meisjes denken aan maar drie dingen: 
jongens, hun gewicht en jongens. Dat komt goed uit, want op school
zijn er zowel meisjes als jongens, veel meer dan thuis. Dat hoop ik 
tenminste voor je.

Niet op je kop krijgen van je ouders. Als je ouders thuis zijn of op hun 
werk, en jij bent op school, dan zijn ze niet in de buurt om je op je kop 
te geven. (Het is wat lastiger als je ouders op school moeten komen. 
Dan is er een grote kans dat ze niet komen luisteren hoe iemand jou 
complimenteert omdat je zo hard gewerkt hebt. In dat geval is het juist 
beter als je zorgt dat je thuis bent.)

Nuttige informatie. Als je ergens nuttige informatie opdoet die je kan 
helpen om in je levensonderhoud te voorzien, dan is het wel op school. 
Waar kun je beter leren wat de passé defini is? Wat zouden we moeten 
beginnen als we niet het geboortejaar van Karel V wisten? Hoe kan 
iemand in leven blijven zonder de vergelijking van Schrödinger?

Het is raadzaam om veel en langdurig op school te verblijven. Veroorzaak 
een situatie waardoor je vaak moet nablijven. Zeer begaafde leerlingen 
slagen erin om zelfs meermalen in hun schoolloopbaan een jaar te 
doubleren.
Want we gaan graag naar school. Ik zei toch dat spijbelen

niet zo’n goed idee was...?
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Voorbehoud (2002)

Aangetroffen op een repetitie:
Alle rechten voorbehouden. Copyright © Roy de Kreeft. Niets uit deze 
repetitie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar¬gemaakt of 
afgekeken door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke 
andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van  
Roy de Kreeft.

Indien blijkt dat de geboden informatie onjuist is, zullen noch Roy noch 
de medewerkers aan deze repetitie enige aansprakelijkheid aanvaarden, 
uit welken hoofde dan ook, voor enig gevolg, rechtstreeks of indirect 
voortvloeiend uit de in deze repetitie vervatte gegevens. 
Iedere gelijkenis met echte personen, levend of dood, berust geheel op 
toeval en is niet opzettelijk. Deze repetitie geeft niet de mening weer van 
mijzelf, mijn broer, mijn hond of de kanarie. 
Geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen toegevoegd.
Levertijd vier tot zes weken. Alleen voor uitwendig gebruik.
Deze repetitie geldt slechts zolang de voorraad strekt.
Batterijen niet meegeleverd. Alleen met de hand wassen.
Behandel deze repetitie voorzichtig. Niet vouwen of kreuken. Niet 
gebruiken als het veiligheidszegel is verbroken. Vermijd extreme 
temperaturen. Bewaar de repetitie uit de buurt van direct zonlicht. 
Opbergen op een koele, droge plaats. Houd het papier uit de buurt van 
kinderen en andere huisdieren. Vooral van die gemene hond van meneer 
Van de Pelt die altijd repetities opeet. Niet gebruiken bij open vuur.
Als er gebreken in deze repetitie 
worden geconstateerd, herstel deze 
dan niet zelf maar laat het herstel 
verrichten door een bevoegde 
reparateur. Als er wijzigingen in 
deze repetitie zijn aangebracht, 
vervalt de garantie.
Het roken van deze repetitie is 
schadelijk voor de gezondheid. 
Als de symptomen van deze 
repetitie niet binnen enkele dagen 
verdwijnen, raadpleeg dan een arts.

Jij róókt
de repetitie!?

Geloof me,
als ik hem maak,

is ie nóg schadelijker 
voor me...
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De vader van Roy S. (2002)

Ik zat een repetitie na te kijken toen de telefoon ging. Een meisjesstem: 
'Mag ik Roy aan de telefoon?
'Sorry, er woont hier geen Roy.' (Er woont namelijk geen Roy in ons huis.)
'Doe niet zo flauw. Ik wil Roy even aan de lijn.'
'Ik zeg het toch: er woont in dit huis geen Roy.'
'Ik herken uw stem wel hoor, u bent zijn vader.'
'Je vergist je. Ik ken geeneens geen Roy.'
'U wilt niet dat hij met mij omgaat hè? Doe niet zo flauw.'
Ik besloot om maar toe te geven om van het gezeur af te zijn. 'Hij is uit.'
'En wanneer is hij terug?'
'Eh... ik weet niet. Even denken. Om een uur of zeven over half elf.'
'Mooi is dat. Hij zei dat hij thuis zou zijn. En hij vroeg of ik hem wilde 
opbellen. U had hem wel beter kunnen opvoeden.'
'Jammer. Maar hij is stappen met Chantal.'
Ze was geschokt. 'Wie is Chantal?'
'Een meisje.'
'Ja dat snap ik. Maar wie is ze?'
'Het meisje met wie hij is gaan stappen. Moet ik een boodschap voor 
hem aannemen?'
'Ja, vooruit dan maar. Vertel hem maar dat hij me moet opbellen zodra 
hij thuis is. '
'Zal ik doen. Ben jij Danielle?'
'Wie is Danielle? Wie is dát nou weer! Wie is die Danielle?'
'Na elven zou hij met Danielle uitgaan. Dus ik dacht dat jij dat was.'
'Die vuile, smerige... Ik ben Cindy. Dus vertel hem maar dat Cindy gebeld 
heeft en dat ik erg kwaad ben en dat hij me moet opbellen. En dat ik 
dacht dat we met elkaar gingen.'
'Goed, ik zal het zeggen. Maar ik denk dat 
Angela dat helemaal niet leuk zal vinden.'

Chantal? Daniëlle? Angela?
Waar héb je het over, Cindy!?
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Richtlijnen voor kopij (2002)

Vaak moet de redacteur van dit blad iets in de tekst wijzigen.  
De spelfouten vallen nog wel mee, maar soms zijn er ingrepen nodig om 
de stijl te verbeteren of de leesbaarheid te vergroten. Daarom volgen 
hier een paar adviezen voor kopij. Tips dus.

• Gebruik geen woorden tussen haakjes, want ze belemmeren het 
lezen (en ze zijn overbodig).

• De persoonsvorm en het onderwerp moet bij elkaar passen.
• En begin een zin nooit met een voegwoord.
• Vermijd clichétaal als de pest.
• Zeg alles maar één keer, want als je met andere woorden herhaalt 

wat je al hebt verteld, zeg je het alleen maar opnieuw en dat moet 
je niet doen want het is overbodig.

• Het is een vorm van luiheid om afkortingen te gebruiken etc.
• Overtollig gebruik van leestekens is verkeerd!!!
• Iedere zin een eigen werkwoord.
• Overdrijven is een miljard keer zo erg als iets subtiel mededelen. 
• Wees als het ware zo min of meer precies mogelijk.
• Algemeenheden zijn overal en altijd uit den boze.
• Bovendien: gebruik eveneens ook geen pleonasmen. 
• Vergelijkingen zijn net zo slecht als clichés.
• Lees alles heel goed na,  

want achteraf blijkt vaak  
dat je iets bent vergeten.

Sinds we die tips gegeven 
hebben, krijgen we

helemaal niks
meer binnen!
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Zoek de verschillen (2003)

Het is een nek-aan-nek race wie de verkiezingen gaat winnen. Heel H3a zit 
in spanning wie er in de feestcommissie voor de komende klassenavond 
zal komen. Is het Harry van de Pot, het slimste jongetje van de klas? Of 
wordt het de populaire Bob van 't Woud, die steeds meer aanhang lijkt 
te krijgen?

Runner up is Sander Vis, wiens vader een bloeiende fabriek van 
snijbonenmolens heeft. 'Het gaat er niet om wie er het beste uitziet', zegt 
hij en dat is met zijn uiterlijk best te begrijpen. 'Het gaat om de inhoud, 
de inhoud van de chipszakken.' Sander beschuldigt Wouter ervan dat hij 
meer chips wil kopen dan met het budget van de klassenavond mogelijk 
is. Dat is onverantwoord beleid. Verder wil Sander dat de frisdrank alleen 
maar wordt geschonken aan de mensen die echt in klas H3a zitten en 
niet aan introducés. 
Ook Harry heeft de aanval op Bob geopend. 'Het kan niet zo zijn dat 
iemand die altijd zijn boeken vergeet en dus onbetrouwbaar is, nu het 
belangrijkste feest van de klas moet organiseren,' zegt hij snel. 'In de 
huidige samenleving met zijn steeds verschuivende morele oordelen is 
betrouwbaarheid net zo belangrijk als de waarde van de euro's die we bij 
elkaar gelegd hebben.' Hij wil geen chips maar nibbits, de pittige rode en 
gele pieren. 'Wormen en waarden,' zegt hij steeds maar.

Aan de zijlijn staat de kansloze Marijn de Bree, op wie niemand meer wil 
stemmen omdat hij voortdurend vechtend over de gang rolt. Zijn groep 
heet vreemd genoeg Lijst Flip de Bruin, al is Flip zelf al maanden geleden 
van school gestuurd.
De kansen van Sietske Nekkramp worden door weinigen serieus 
genomen. Kansloos is ook Guurtje Hallmachenreuter. 'Het is allemaal 
een samenzwering tegen maai.' klaagt ze. 'Het is discriminatie. Ze zeggen 
dat ik viel te Doits ben.'
In een laatste poging om stemmen te trekken zijn sommige kandidaten 
wel heel ver gegaan. Marijn, de zoon van een palingkneuzer te Elburg, 
nam een duik in de vijver van het winkelcentrum, wat hem op een 
flinke verkoudheid te staan kwam. Sietske probeert nog steeds om in 
het jeugdjournaal te komen. Bob is met een pet op in de mediatheek 
de pasjes van medeleerlingen gaan controleren. Men was niet erg 
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enthousiast toen hij met een kaartjestang een gaatje in de pasjes van de 
snoepautomaten knipte. Het aanbod van de magere Harry van de Pot 
om bloot in de Blaudruk te poseren, is afgewezen door een geschrokken 
hoofdredactie.
De spanning stijgt, het peil niet. Peilingen door het huisdier van Maurice 
wijzen op een eindrace tussen Harry en Bob. De PINO-peiling geeft Bob 
de beste kansen, maar Pino is een rare vogel.
De verschillen zijn te verwaarlozen.

Volgens Pino wordt het volgende klassenfeest
van H3a georganiseerd door Bob van ‘t Woud...

PINO-
peiling
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Deur (2003)

Gefeliciteerd Metin van de Kraats. Het geluk lacht je toe. Na een selectie 
van 700 personen is jouw naam naar voren gekomen als degene die 
binnenkort stinkend rijk kan worden. En diegene ben jij, Metin van de 
Kraats!

Zoals je weet, heeft de school geruime tijd geleden een prachtige nieuwe 
voordeurknop met logo. Voor de duur van elf (11) jaar hebben wij de 
rechten op deze deur en de daarbij behorende doorgang bemachtigd. 
Na een langdurige selectie mag ik aan jou, Metin van de Kraats, deze 
rechten te koop aanbieden voor het bedrag van slechts 250 Euro. 

Denk je eens in wat je kunt doen om stinkend rijk te worden! Je kunt 
iedereen die door de deur wil, het geringe bedrag van 10 eurocent 
laten betalen. De mensen die naar binnen gaan, komen gemiddeld weer 
naar buiten ook, dus dat is opnieuw 10 eurocent. En denk eens aan de 
mogelijkheden van de pauze en de mensen die even moeten plassen! 
(Eventueel kun je vanwege te behalen cijfers in diverse vakken enkele 
selecte docenten vrijstellen van het betalen van tol en ook bepaalde 
meisjes hoef je niet te laten betalen.)

Voor 20 euro extra krijg je een blauwdruk om zelf een tolhuisje te bouwen 
uit afgedankte tafeltjes met eenvoudig te volgen instructies. Voor nog 
eens 5 euro krijg je gratis een koffieblik om de munten in op te vangen.

0p die manier kun je binnen een paar jaar stinkend rijk worden. Je kunt 
zelfs besluiten dat het niet meer nodig is om al die saaie lessen te volgen. 
Stel je eens voor, Metin van de Kraats, wat je met al dat geld kunt doen! 
Je kunt een auto met chauffeur huren en je de hele dag laten rondrijden 
met meisjes op de achterbank. Je kunt de hele avond naar feesten gaan 
en soms zelfs twee keer. En je hoeft niet eens zelf je drank op te drinken, 
je kunt er iemand voor betalen.

Klinkt dit ongeloofwaardig klinkt in de oren van jou, Metin van de Kraats? 
Vraag je je eigen af waarom ik niet liever zelf bij die deur ga staan? Dan 
kan ik je vertellen dat ik er zelf de laatste tijd ook al behoorlijk stinkend 
rijk van ben geworden. Zo rijk dat ik van plan ben om stil te gaan leven in 
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het zuiden van Frankrijk. Als bewijs dat dit helemaal waar is, stuur ik je 
hierbij een echte kaart van Frankrijk die ik alvast heb gekocht.
Wacht niet, stuur je geld meteen. Je moet wel heel dom zijn om hier 
niet van te willen profiteren. Dit is een eenmalig aanbod en het verloopt 
als je er niet snel op ingaat. Stort je geld op rekening 7238196354 ten 
name van Roy Klarenbeek klas H3c of stop het achter de boiler in het 
jongenstoilet (beneden).

Als je nog vragen hebt, bel dan ons informatienummer 08-711233  
(105 eurocent per minuut) en geniet van onze prettige achtergrondmuziek.
Mocht je vrienden hebben die geïnteresseerd zijn: ik heb ook een optie 
op de achterdeur voor een gereduceerd tarief. lk verwacht dat ik spoedig 
van je zal horen, 

met vriendelijke groet,
Roy Klarenbeek (voorzitter van de raad van bestuur van DECEP.com)

Je bent zo gék als een deur
als je op dat aanbod ingaat!
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Aangepast (2003)

Vrij naar een oud verhaal uit Amerika.
Het was tijdens de geschiedenisles. De docente vroeg: 'Wie in onze 
vaderlandse geschiedenis heeft gezegd: 'Dan liever de lucht in'?  
En wanneer heeft hij dat gezegd?' Niemand leek het te weten, want 
iedereen hield zijn mond. Totdat Said zijn vinger opstak en zei: 'Luitenant 
Jan van Speyk toen hij zijn schip in de lucht liet vliegen in 1831 juf.'
'Goed zo,' zei de juffrouw enigszins verbaasd. 'En wie zei: 'Mijn God heb 
medelijden met mij en met dit arme volk'?' Weer was het stil, totdat Said 
zei: 'Willem van Oranje bij zijn dood in 1584.' Een gemompel klonk door 
de klas.
'Heel knap. Nu misschien iemand anders? Wie weet deze. 'Gaat u maar 
rustig slapen?' Said keek om zich heen, maar toen het stil bleef zei hij: 
'Dat was premier Colijn in 1936.'
'Heel goed. Het is toch wel opvallend dat Said, die uit het verre Marokko 
komt, meer over onze geschiedenis weet dan jullie allemaal. De rest zou 
zich moeten schamen.' Het gemompel werd afkeurend. De juf verhief 
haar stem: 'Effe dimmen!' Meteen stond Said op: 'Jan Marijnissen tegen 
vicevoorzitter van de Tweede Kamer Weisglas in 1997.'
Scheldwoorden weerklonken. 'Versta ik dat goed?' riep de juf. 'Roy, je 
kunt beter een ander woord gebruiken, bijvoorbeeld Flutmarokkanen.'
'Rob Oudkerk zei dat,' zei Said, 'tegen Job Cohen in 2002.'
Iemand gooide een gummetje naar Said en er vloog een etui achteraan. 
De chaos werd groter. Twee jongens rolden vechtend over de grond. 
Henkie kwam op Said af met de bordenspons. 'Hou die gek bij me uit 
de buurt!' riep Said, om onmiddellijk de bron van het citaat te geven:  
'Jan Peter Balkenende over Wouter Bos 2003'.

Saïd komt uit
Marokko en hij

weet álles! Doe eens
normáál man!

Wilders tegen Rutte
tijdens de

Algemene Beschouwingen
op 22-09-2011
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Remco Rap (2003)

Remco Rap zat op de trap
's morgens vroeg om kwart over achten
op zijn coördinator te wachten.
Juffrouw Staf, zei Remco Rap,
weet u wat ik heb gekregen?
Weer een vier en weer geen negen.
't Is toch niet waar, zei juffrouw Staf,
het is bij de konijnen af!

Juffrouw Staf, zei Remco Rap,
'k moet u nog iets meer vertellen:
ik heb ook een drie voor spellen.
En problemen met gedrag,
want met Engels en met rekenen
zit ik poppetjes te tekenen.
Lieve deugd, zie juffrouw Staf,
daar zakt echt mijn broek van af.

Wat je mist, zei juffrouw Staf,
dat is inzicht, motivatie
en natuurlijk concentratie.
Misschien hulp van buitenaf? 

Maar we moeten eerst proberen om een informatieronde te houden en 
een begeleidingsplan op te stellen voor remedial teaching, dat we op 
pedagogische wijze moeten uitvoeren, waarna we het grondig moeten 
evalueren.

Weet u wat, zei Remco Rap,
ik heb toch maar liever straf.

Alwéér een vier
en geen negen!

‘t Is toch
niet wáár!?
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Plus Four (2003)

lk denk dat ik het allemaal aan mijn school te danken heb. Ik heb 
altijd verlangd naar spanning en avontuur. Als kleine jongen al wilde ik 
boeiende avonturen beleven en verre reizen maken. Geen gevaar schrok 
mij af. En in het werk dat ik nu doe, heb ik avontuur genoeg. Het gevaar 
dat ik dagelijks loop, maakt het leven spannend van minuut tot minuut. 
Het krijsen van de wilde dieren om mij heen houdt me elk moment alert. 
De dreiging van de tijgers is nog echter dan op de televisie. Dat ik dat 
allemaal heb bereikt, dank ik aan mijn oude school.

En dan zijn er de olifanten! Mijn taak is vooral het werken met die grote, 
grijze viervoeters. Mijn olifanten noem ik ze wel. Denk niet dat het zonder 
gevaar is om met die brave sullen bezig te zijn. Eén enkele onvoorzichtige 
beweging en ze trappen je plat.
Niet dat ik als kleine jongen al bij het circus wilde. lk wilde reizen als een 
miljonair, avonturen beleven als een James Bond. lk zocht een baantje 
waar je met weinig moeite veel geld kon verdienen, maar tot mijn 
verbazing wilden ze me bij het clickfonds niet meteen hebben. Dus toen 
solliciteerde ik bij circus Knölle.

Eerst wilde ik daar optreden als Sterke Man. lk had een act bedacht 
waarbij ik een leeuw met één vinger zou optillen, maar ik kon nergens 
een leeuw met één vinger vinden. Toen stelde meneer Knölle me voor 
om met de olifanten te gaan werken.

Ziet u, als een olifant opeens al die klappende mensen rondom de piste 
hoort, als hij de felle lampen ziet, dan wordt hij wel eens zenuwachtig. 
En wat doet hij dan? Precies! En iemand moet die rommel opruimen, dus 
kreeg ik het baantje om achter de olifanten te lopen en het opruimwerk 
te doen. Inspannend werk, vooral als het grote olifanten zijn. En gevaarlijk 
werk: als je niet oppast, kun je een zware massa op je hoofd krijgen. 
Wanneer een olifant erg schrikt, trapt hij ook wel eens naar achteren.

De spanning, de sensatie, de muziek - het circus is een voortdurend 
avontuur! lk geniet van het geluid van het applaus, het brullen van de 
spreekstalmeester, het grommen van de leeuw, de kleuren, de geuren... 
Geloof me, ik heb heel wat geuren te ruiken.
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Vorig jaar heb ik promotie gemaakt. lk had mijn werk vier jaar met veel 
ijver gedaan en als beloning gaven ze me een stoffer en blik.
Hoe ik zover gekomen ben? lk denk dat het met mijn schooltijd te maken 
heeft. lk ben ervan overtuigd dat mijn leven anders gelopen zou zijn als 
ik elke keer mijn huiswerk voor geschiedenis had geleerd.

Olifantenpoep is nét
geschiedenis:

je kunt precies zien
wat hij de afgelopen periode

gegeten heeft...
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Meisjes en jongens (2003)

Het verschil tussen jongens en meisjes is heel belangrijk.
Als je jong bent, houdt het bestuderen van dat probleem je geest 
voortdurend bezig. Ook tijdens de les. Daar kun je nu mee ophouden. 
Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er maar twee 
verschillen tussen jongens en meisjes zijn: een biologisch en een 
psychologisch verschil. Het biologische verschil is duidelijk: meisjes 
hebben lang haar en jongens hebben kort haar.
Het biologische verschil gaat erom, hoe je met dat haar omgaat. lk zal 
er twee voorbeelden van geven. Eerst een voorbeeld van hoe meisjes 
ermee omgaan.
Chantal  Is er iets aan je veranderd?
Angela  Aan mij? Gut nee hoor.
Cynthia  Je ziet er zo anders uit. Contactlenzen..,?
Angela  Echt niet,
Cynthia  JE BENT NAAR DE KAPPER GEWEEST !
Angela  Hoe vind je het?
Cynthia  Enig. Leuk. Het zit enig.
Angela  Tja, ik weet niet. Eerlijk zeggen hoor.
Cynthia  Eeeeeenig gewoon.
Angela  Vind je niet dat het te plat valt?
Cynthia  Wel neeeee. lk heb zelf altijd van dat volle haar, maar jij.... 

het past goed bij je gezicht. Leueueueueuek
Angela  Meen je dat nou? Want ik vind jouw haar altijd heel leuk 

zitten.
Cynthia Als je een wat smaller gezicht had, dan zou je het natuurlijk 

ook in laagjes kunnen laten knippen, maar met jouw gezicht 
is dit de beste oplossing. Echt eeeenig.

Angela Vind je dat ik een breed gezicht heb? Vind je dat? Eerlijk 
zeggen: heb ik een breed hoofd?

Cynthia Wel nee.
Angela Je vindt dat ik een bol hoofd heb, Zeg het nou maar eerlijk.
Cynthia Helemaal niet, Hoogstens een beetje breder dan het mijne. 

Maar omdat ik zo'n lange hals heb…
Angela Dus je vindt het niet echt leuk, dat haar.
Cynthia Echt wel, Echt. Alleen…
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En hoe gaan jongens met haar om? Of om met haar?
Dennis  Woutje, kappergeweest?
Wout  Yep.

Die staart
irriteerde me
mateloos...

Zo ga je toch niet
met haar om!?
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Bijlage 1 -Logboek (2003)

Beste mevrouw Beentjes, 
Pas op het laatste moment hoorde ik dat u zo onredelijk bent geweest 
om te eisen dat wij bij de praktische opdracht een verslag van onze 
werkzaamheden of 'logboek' zouden inleveren. En dat terwijl ik mijn 
huiswerk voor economie nog moest maken! Hoewel ik erg verontwaardigd 
ben over het ongefundeerde wantrouwen in de kwaliteit van ons werk, 
zal ik toch verantwoording afleggen over hoe ik de vereiste veertien (14) 
uur besteed heb.
2 uur Bedenken van de hoofdvraag en de deelvragen.
28 min.  Lezen van de opdracht,
2 min.  Vaststellen dat de hoofdvraag en de deelvragen al in de 

opdracht slaan. Leuk hoor!
2 uur Telefonisch overleg met Roy en Henkie over de vraag of we 

zullen samenwerken en over andere onderwerpen. Maar 
u weet dat het allebei bijzonder onbetrouwbare figuren 
zijn en ik wil bij deze ook vaststellen dat ik harder aan de 
praktische opdracht heb gewerkt dan die andere twee 
samen.

2 uur Zoeken op het internet of iemand toevallig dezelfde 
opdracht heeft gemaakt. lk bedoel het zou vreselijk onnozel 
zijn om voor de tweede keer opnieuw het wiel nog eens 
uit te vinden terwijl dat al eerder gedaan is. Maar helaas, 
u had de opdracht zo geformuleerd dat niemand eerder 
op dat soort stompzinnige ingewikkelde vraagstelling was 
gekomen.

30 min.  Plaspauze. When you 've gotta go, you 've gotta go.
30 min.  Zoeken naar mijn aantekeningen. Die waren er niet want 

die had ik nog niet gemaakt, merkte ik.
3 uur Kijken op Discovery Channel of er misschien niet toevallig 

een documentaire over dit onderwerp aankomt. ‘Eén beeld 
zegt meer dan duizend woorden.’ (Citaat Moeder van Roy)

1 uur  Zoeken op het internet of er toevallig bronnen over dit 
onderwerp gepubliceerd zijn. Dat was niet het geval, maar 
ik heb wel bijzonder interessante sites gezien! Nou!

30 min. Aantekeningen maken uit het boek.
1 uur  Lunchpauze, 'Mensen produceren meer als ze af en toe een 
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pauze nemen.' (Citaat van drs. R. Arendsveen.)
1 uur  Aan mijn moeder duidelijk maken waarom ik nog niet klaar 

ben en dat de docente de opdracht helemaal niet goed 
heeft uitgelegd.

15 min. Aan mijn vader uitleggen dat de docente veel te streng is 
en een uitgesproken hekel heeft aan jeugdige personen van 
mijn leeftijd.

2 uur  Wachten tot de vader van Henkie klaar is met de opdracht.

Zo heb ik de vereiste veertien uur volgemaakt.
Met vriendelijke groet,
Dennis

Jeeee, wat een
log boek!
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Lag Atlantis onder Blaucapel (2003)

Leiden, 9 juni 2003
Geachte heer,

Met veel belangstelling hebben wij kennis genomen van de vondsten die 
u hebt gedaan tijdens de opgravingen op het sportveld van Blaucapel. 
Wij zijn u dankbaar voor de voorwerpen die u aan het Rijksmuseum voor 
Oudheidkunde hebt opgestuurd. Uw interpretatie van deze interessante 
objecten was voor enkelen van ons echter een reden om met u van 
mening te verschillen.

De voorwerpen die door u zijn aangeduid als 'sporen van verbrande 
huizen' (objecten 177 en 178 in laag 15b van de vuilnishoop) zijn buiten-
gewoon interessant, maar ze wijzen volgens ons niet op het bestaan 
van een oude beschaving op deze site. Daardoor kunnen wij uw theorie 
niet delen dat Atlantis oorspronkelijk op de plek van Blaucapel lag. De 
opschriften 'eze kant bov' en 'eekbaa' wijzen eerder op recente dan op 
prehistorische periodes. Plato spreekt in zijn beschrijving van Atlantis 
ook niet van 'Glaucapellon', maar van 'glaukon'.

Het is juist dat u veertig centimeter dieper de resten van een ruimteschip 
hebt gevonden. Dat heeft echter niet te maken met een 'oude, 
mysterieuze beschaving uit de ruimte', want het ruimteschip is maar 23 
centimeter groot en geheel vervaardigd van plastic. Ook het opschrift 
'Toys' is een aanwijzing dat dit voertuig nooit de onderdruk van de 
interstellaire ruimte zou kunnen doorstaan. 

De 'helm van Achilles' (laag 24a) is fraai geëmailleerd, maar hij lijkt sterk 
op een piespotje anno 1972. Wij betwijfelen of de bekende Griekse held 
een helm zou willen dragen met een zo overduidelijk handvat.
De delen van prehistorische menselijke schedels (nummer 57 en 58 in 
dezelfde laag) hebben een grote gelijkenis met aardewerken potten. 
De beschilderingen (bloemetjes) wijzen op een type pot dat in de late 
twintigste eeuw bij de HEMA werd verkocht. Uw voorstel om deze 
resten de naam 'Homo Blaucapellianus' te geven, wordt dan ook door 
ons afgewezen. De hoes van een videoband van Jurassic Park wijst niet 
op een oorlog tussen dinosaurussen en mensen van zes miljoen jaar 
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geleden. Dino's waren al honderden miljoenen jaren uitgestorven voor 
de mensen zich ontwikkelden. Doe trouwens de groeten aan uw leraar 
biologie.
Wij menen nog steeds dat het intelligente menselijke leven in Afrika is 
ontstaan en dat van die intelligentie op Blaucapel maar bitter weinig te 
vinden is.

Hoogachtend,
J. van de Kraats, conservator

Ik kom níet
van de HEMA!!!
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Uit een handboek biologie (2003)

Leerling:
Latijn puerpupillus. Huisdier uit de klasse der zoogdieren, behorend tot de 
orde der primaten. Daarvan vormen zij binnen de familie der antropoïden 
of mensapen een apart geslacht. Volgens sommige biologen vormen zij 
een sub-soort van de homo sapiens of moderne mens, anderen menen 
dat de verschillen in omvang en gedrag met de zogeheten 'mensen' zo 
groot zijn dat het om een aparte soort gaat, waartoe bijvoorbeeld ook de 
chimpansee behoort. 

Zo zijn de tanden beter ontwikkeld dan bij mensen en de hersenen minder. 
Anderzijds hebben de meeste leerlingen geen staart, enkele vrouwtjes 
daargelaten. Leerlingen bereiken een leeftijd tot 18 of zelfs wel 21 jaar. 
Men treft leerlingen aan over de gehele wereld in de bevolkingscentra 
waar ook de leden van de homo sapiens wonen, met wie zij een parasitaire 
relatie hebben. Men neemt dan ook aan dat de mensen de leerlingen al 
vroeg hebben getemd of gedomesticeerd, hoewel sommigen beweren 
dat het onmogelijk is om leerlingen te temmen.
Traditioneel werden leerlingen verdeeld in langharige en kortharige 
soorten; onderverdelingen waren meestal gebaseerd op het onderscheid 
tussen een zwartachtige of een geelachtige vacht. Tegenwoordig wordt 
deze verdeling overboord gegooid omdat de leerlingen soms snel 
van kleur veranderen en er nu ook gestreepte, groene, roze en paarse 
exemplaren zijn.

Voedingsgewoontes
Leerlingen zijn omnivoren of alleseters. De monddelen van de leerling 
zijn voortdurend in beweging, maar dat is gedeeltelijk ook bedoeld voor 
de communicatie. De leerling voedt zich vooral met meelproducten en 
vetrijke plantenbestanddelen, zoals de wortels van de patatplant en de 
vruchten van de mars-struik. 
Bij het mannetje leidt dat tot ontwikkeling van de spiermassa en het 
verschrompelen van de hersenen. Het vrouwtje probeert juist zo dun 
mogelijk te worden, maar dat lukt meestal niet. Dat vermageren is niet, 
zoals men zou denken, een poging om niet op te vallen, want in haar 
uiterlijk legt het vrouwtje de nadruk op felle tinten en gekleurde klauwen. 
Ook is de omvang van de borstveren een manier om de aandacht te 
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trekken. Men kan het mannetje herkennen aan de ruime, loshangende 
omhulsels die op de groei gekocht zijn (zie ook 'skater').

Levenswijze
Beide soorten leven in een nest, dat zij 
aanpassen aan hun leefgewoontes door er 
op willekeurige wijze allerlei voorwerpen 
in te verspreiden: kleren, boeken, het 
voedsel van de chips-plant, sokken, 
schoenen en CD's. Om de aandacht 
daarvan af te leiden hangen zij kleurige 
papieren aan de wanden. Als zij door 
anderen daartoe worden gedwongen, 
duwen zij veel van die voorwerpen onder 
hun onopgemaakte nest.
Een deel van de dag bewegen de leerlingen zich in grote groepen in 
een gigantisch hol met vele vertrekken. Zodra zij een piep- of zoemtoon 
menen te horen, begeven ze zich naar een ander vertrek in hetzelfde hol. 

Zij dragen daarbij in hun buidel leerboeken en etenswaren (zie kantine).
Intussen maken zij voortdurend geluiden. Bekende kreten van het 
vrouwtje zijn 'leuk, leuk', 'eeeeenig' en 'leueueueueueuk!' De kreten van 
het mannetje zijn aanvankelijk hoog en zwak; na een aantal jaren slaat de 
stem over in een laag en brommerig geluid. 
Voor verdere communicatie bedienen de leerlingen zich van kunstig 
gemaakte signaaldragers die op verre afstand hoorbaar zijn.
Schrille piepgeluiden komen uit een orgaantje dat ze in staat stelt om over 
grote afstanden mededelingen te doen (zie mobieltje). Andere draagbare 
signaalgevers klinken als het geroffel van drums en andere ritmische 
oerwoudgeluiden of het geluid van de dierlijke stem (zie CD). In de avond 
aanbidden vele leerlingen hun beeld (zie TV) of proberen ze voor te 
wenden dat ze met leergedrag bezig zijn.

Paargedrag
Leerlingen vertonen een heel duidelijk en constant gedrag van hof maken 
en het zoeken van wederzijdse toenadering. Bekend is daarbij het ritueel 
van op en neer springen terwijl er door anderen 'muziek' wordt gemaakt. 
Hoe ze zich voortplanten, is echter een raadsel.

Hoi mam!
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Turbo (2003)

In een computershop, waar zoals men weet de meest spitse breinen van 
Nederland elkaar ontmoeten, hoorde ik de volgende conversatie.

Heer:  lk zoek dus een eh... een computer.
Verkoper:  Dan bent u bij ons aan het goede adres. Micro Discount 

Systems voert alle bekende merken, alle goede bekende 
merken tenminste, en wij leveren de hoogste kwaliteit high 
quality hardware vergezeld van onze unieke micro discount 
service.

Heer:  Ja. Ziet u, ik ben dus leraar bij het voortgezet onderwijs en ik 
merkte dat die kinderen tegenwoordig alles van computers 
weten. En dan wil ik niet achterblijven, begrijpt u? Ik had 
dus gelezen dat er merken zijn... u verkoopt ook Toshiba?

Verkoper:  Toshiba, eens denken.... ik geloof niet dat die computers 
maken, personal computers tenminste, ze doen meer in 
schrijfmachines. Heeft u trouwens al aan de Compact Turbo 
gedacht?

Heer:  O. Maar IBM, dat heeft u toch wel? lk wil namelijk een 
apparaat van een betrouwbaar merk.

Verkoper:  Maar meneer, dat was vroeger, die worden bijna niet meer 
verkocht. Iedereen weet dat IBM tegenwoordig een heel 
onbekend merk is, dat kan iedereen u vertellen. De Turbo 
Compact daarentegen...

Heer:  En de HP? Of de NEC?
Verkoper:  lk kan u in vertrouwen wel vertellen: op het moment zitten 

we een beetje mager in onze voorraad. Dat komt omdat 
de zaken zo goed gaan; doordat we zo veel verkopen, zijn 
de magazijnen praktisch leeg. Maar van ons best verkochte 
model hebben we nog wel een paar exemplaren. Vertelt 
u eens: u lijkt me een man van de wereld, reist u soms 
veel? Dan wilt u natuurlijk niet overal zo'n zware Toshiba 
meesjouwen. En de Compact Turbo Jet is licht en dun 
en snel. U moet het zo zien: met de Compact Turbo Jet 
koopt u geen gewone computer maar een stukje portable 
elektronische lifestyle. Eerlijk.

Heer:  Portable? Kun je die dan dragen?
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Verkoper:  De Compact Turbo Jet Laptop is lichter dan welke PC dan 
ook. De lichtste en de kleinste. Dan werkt u veel sneller dan 
ooit tevoren, u kunt de Super Compact Turbo Jet Laptop 
gebruiken in de trein, als u zit te wachten op de trein, in de 
auto, in de wachtkamer bij de pedicure, zelfs waar u maar 
wilt.

Heer:  Maar van welke fabriek is dat dan? Kan ik dat wel 
vertrouwen?

Verkoper:  Data Com Systems assembleert het apparaat uit de 
beste onderdelen uit het verre oosten, het aller verste 
oosten zelfs. En omdat Data Com Systems een directe 
dochteronderneming is van Micro Discount, kunnen wij zelf 
nauwgezet toezicht houden op het gehele productieproces.

Heer:  lk moet zeggen, ik heb daar nog nooit van gehoord, van 
Data Tech...

Verkoper: Meneer, niet om het een of ander, maar ik heb er pas nog 
een verkocht aan mijn eigen oude schoonmoeder. Ze is niet 
handig, ze is niet slim, maar ze kan er prima mee omgaan. 
En zegt u nou eerlijk: zou ik er een aan mijn schoonmoeder 
verkopen als die niet goed was? Zie ik er zo uit?

Heer:  Ja, dat zal dan wel. En hoe is het met de beeldmonitor? lk 
heb gelezen dat er CRT beeldschermen zijn en LCD en dan 
nog iets...

Verkoper:  CRT? LCD? Dat zijn allemaal verouderde begrippen meneer, 
in dat soort termen moet u helemaal niet denken. De 
Laptop de Luxe, zoals wij hem ook wel noemen, heeft de 
meest fantastische resolutie van 95 megadot per vierkante 
inch, en dat betekent dat hij ook helemaal spierwit is. Dan 
heeft u daarbij alleen onze speciale drawing pen of stylus 
nodig. Uw oude muis kunt u weggooien.

Heer:  lk heb geen oude muis.
Verkoper:  Ook geen schoonmoeder? En bovendien kunt u alle 

gegevens inlezen op een snelheid van 96000 baud, dat is 
dus bijna met de snelheid van het licht, of tenminste van 
het gehoor. U kunt er alles mee doen: rekenen, tekenen...

Heer:  Ook tekstverwerking?
Verkoper:  In het bijzonder vooral tekstverwerking, dat kunt u er 

heel erg op gebruiken. En een printer is niet meer nodig, 
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die is ingebouwd. En met ons speciale zero indemnity 
garantieplan heeft u bijna twee jaar garantie, behalve op 
arbeidsloon en onderdelen natuurlijk.

Heer:  Ja natuurlijk.
Verkoper:  Daarbij komt nog het meest bijzondere van deze machine: 

hij is helemaal gemaakt van organisch materiaal. Dus niet 
van ijzer en van plastic, zoals de Aziaten ze maken, maar 
van een speciaal bewerkt soort hout eigenlijk.

Heer:  Hout? Dat kan toch nooit goed werken?
Verkoper:  Maar meneer, uw eigen hersens zijn van organisch 

materiaal gemaakt. En zeg nou zelf: die werken toch ook 
goed? Het voordeel is niet alleen dat deze machine sneller 
en beter werkt, maar als hij onverhoopt over een paar jaar 
kapot zou gaan, wat heel waarschijnlijk is, dan levert dat 
geen afvalprobleem op zoals zure regen en de ozonlaag, 
dan kunt u hem zo op de vuilnisbelt gooien.

Heer:  Ja, dat lijkt me wel wat. Dus een speciaal bewerkt soort 
hout? Waarom heb ik daar nooit van gehoord?

Verkoper:  Flinterdun en spierwit. Ons bedrijf zoekt nog naar een 
goede naam voor die houtvezel. We denken aan perkamite 
of zo, of misschien wel pa-pyr.

Een laptop
is zóóóóó old school!
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Een mooi gedicht (2003)

Er was er eens een dame en zij heette mevrouw Zool,
Ze had een lastig zoontje en ze zocht voor hem een school,
Nu was dat kleine jongetje een tikkeltje een bengel:
hij had een acht voor pesten en een negen voor gejengel.

In laatkomen en spijbelen was zijn rapport 'uitstekend'
en met des meesters kat had hij al eerder afgerekend,
Maar ging hij dan wel over? Nou, dat deed hij met zijn hakken.
Hij had een vijf voor taal en een zes-min voor andere vakken.

Dus vroeg die dame aan de bovenmeester raad:
'Bij welke school is onze kleine knul het meest gebaat?'
Hij fronste met zijn wenkbrauwen; zijn bril zette hij af;
hij krabde op zijn schoolhoofd voordat hij haar antwoord gaf.

'lk weet niet wat het beste is, maar dit zeg ik u wèl:
waar u hem ook naartoe stuurt, doe hem niet naar Blaucapel,
want daar zitten alleen maar nette kinders in de klassen,
Een bengeltje als Keesje zou daar zeker niet in passen.'

Maar Keesje wou naar Blaucapel en nergens anders heen,
Hij brulde en hij schreeuwde en hij stampte met zijn been,
Hij wilde niet meer eten en hij hield zich niet meer koest,
Zijn moeder was ten einde raad en wist niet wat ze moest.

Ze vroeg het aan haar huisarts en de leerplichtambtenaar
en aan de apotheker en de rijwielhandelaar,
Ze vroeg het aan de architect en ook aan de drogist,
maar iedereen vertelde haar dat hij het ook niet wist.

Ze vroeg het aan de weerman: 'Kunt u mij misschien vertellen…'
maar die wist nergens van, hij kon niet eens het weer voorspellen.
Ze vroeg het aan de psycholoog en aan de predikant
en schreef zelfs een verzoekschrift aan de Hoogste In Het Land.
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'Moet u eens horen majesteit, waar ik nu zo mee zit:
mijn Keesje is een bengel, maar mijn dierbaarste bezit,
Nu wilde ik u vragen: weet u soms voor hem een school?
De groeten aan uw eigen zoons, hoogachtend mevrouw Zool.'

De koningin wist ook geen raad: 'Het spijt me, ik weet niks.
Heeft u aan een pak slaag gedacht? De groeten, Beatrix.'
De dame was ten einde raad, ze zat in zak en as
omdat er voor haar Keesje geen vervolgopleiding was.

Maar toen ze toch niks beters wist, vertelde ze het haar man.
Die nam haar in zijn armen en zei: 'Trek het je niet an.
We hebben nu al zolang zitten tobben met dat joch,
Hij mag dus niet naar Blaucapel? Marie, we doen het toch!'

Toen is het echtpaar Zool meteen naar Blaucapel gegaan.
Ze sleepten ook hun zoontje mee en meldden hem daar aan.
Ze vulden een papiertje in en dat werd uitgeprint,
Dus zit er nu op Blaucapel één zeer vervelend kind.

Of twee, of drieënveertig, of honderdnegentig of...

Dan zit er tenminste
één halve zool op school.
Of twee, of drieënveertig,
of honderdnegentig of...
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De junk (2004)

Hij hangt rond in de hal van het Centraal Station, wachtend op de trein 
des levens die al lang vertrokken is. Daar gaat hij, een oudere hippie, de 
lange haren van de jaren zestig kort geknipt en vooral kaler geworden. Hij 
loopt door een doodlopende straat, een straat met eenrichtingsverkeer. 
De armoede straalt van hem af. De leraar: hoe moet hij rond komen? De 
school waar hij werkt, is best een goede school: de leerlingen schrijven op 
de muren van de WC in vier talen. Maar ze maken hem wel het leven zuur.

Stem  Hoe... is het leven als docent?
Leraar  Zwaar, heel zwaar. Je wordt de hele tijd belaagd door leerlingen. 

Als je geluk hebt, krijg je alleen maar een berisping, maar soms 
komen ze 'een hartig woordje met je spreken', soms 'nemen 
ze je stevig onder handen'. Je bent blij als je met 32 tanden en 
kiezen thuiskomt, twintig in je mond en de rest in je broekzak.

Stem  En de leerlingen vinden dat wel leuk?
Leraar Nou nee, die weten ook geen raad met de situatie. Van de 

week kwam er een huilende brugklasser naar me toe. Ik vroeg: 
'Wat is er?' Hij zei: 'lk heb gehoord dat ik tot mijn achttiende op 
school moet blijven.' Toen ben ik met hem mee gaan huilen. 
Voor mij is het veel erger: ik moet tot mijn vijfenzestigste op 
school blijven.

Stem  Vooral de jonge leraren worden slecht betaald. (Beeldwisseling) 
U bent een 'Joziedo', een jonge zielige docent?

Leraar Ja, ik ben veertig. 
Stem En uw inkomen?
Leraar Dat houden ze nog steeds laag omdat ik te jong ben, zeggen ze.
Stem  U moet dus de broekriem aanhalen.
Leraar  lk heb geen broekriem, dat kan ik niet betalen.
Stem  Maar waar doet u het dan voor?
Leraar  Ja waar doe je het voor?
Stem  Waar doet hij het voor. Niet voor het geld dus, het moet iets 

anders zijn. In onze studio hebben we de heer Pot. Meneer 
Pot, u bent maatschappelijk werker. Is het waar dat leraren dit 
beroep houden omdat ze niet anders kunnen?

Pot Inderdaad.
Stem Doordat ze... 'verslaafd' zijn aan hun werk?
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Pot Ja.
Stem Is dat ook de reden waarom ze er zo slecht uitzien?
Pot Ja. (korte pauze) Ze kunnen er niet afblijven, Bij de meeste 

begint het met krijtjes. Maar al spoedig stappen ze over op 
ergere middelen: flappen, overheadsheets, de allerergste 
verslaafden zelfs een video. Dat zijn de hele zware 'users'. 
Allemaal uit een drang tot... mededelen, denk ik.

Stem  De stichting 'Stop de leraren' wil daar iets aan doen. Onze 
reporter praatte met een vertegenwoordiger. (Beeldwisseling)

Ketel  ... het gebeurt vooral op de samenkomsten die ze houden, 
de zogenaamde 'vergaderingen'. Dan zitten ze in een kring 
en dan krijg je zo'n sfeertje en dan geven ze elkaar de krijtjes 
door. En zo worden er steeds meer besmet, door vieze krijtjes.

Stem  En uw stichting wil daar iets aan doen?
Ketel  Wij komen langs met een bus, en we geven ze schone krijtjes, 

dan kunnen ze de oude krijtjes weggooien.
Stem Maar de behoefte blijft bestaan.
Ketel Daarom geven we ze gratis koffie, eindeloze hoeveelheden 

koffie. Het is niet hetzelfde, maar ze hunkeren niet meer zo 
naar krijtjes. Vandaar dat het ook wel de koffiebus wordt 
genoemd.

Stem  En daar is zeker veel geld voor nodig?
Ketel  Hoe raadt u het. Wij hebben een gironummer geopend waar 

u geld op kunt storten, veel geld: giro 1484707.
Stem  Daar gaat hij weer. Hij loopt door een doodlopende straat met 

eenrichtingsverkeer. De armoede straalt van hem af, maar als 
je zijn armoede zou afpakken, had hij helemaal niets meer. 
Lang leve de leraar, maar waarvan?

Coke?

Nee man,
dat kan ik niet betalen.
Het is gemalen krijt...
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Sorry (2004)

Beste Wesley,
Het is jammer dat we een klein conflictje hebben gehad over de relatie 
die je hebt met mijn schoolgaande dochter Elselien. lk heb me daar wat 
te veel laten gaan en ik zal proberen om dat recht te zetten.
Mijn bezwaren waren niet in de eerste plaats gericht tegen je uiterlijk. 
Dat je altijd in leren pakken rondloopt, is eigenlijk best stijlvol. Ook leren 
sokken vind ik erg charmant. En dat je je hoofd hebt kaalgeschoren, moet 
je natuurlijk zelf weten; het schijnt bovendien erg hygiënisch te zijn.

Ook het rijden op een motor is geen probleem. lk snap wel dat het voor 
jongeren heel spannend is om samen met 180 kilometer per uur over 
de snelweg te jagen, zonder helm, de wind door je haren (niet de jouwe 
natuurlijk maar de hare). En dat de politie dan achter je aanzit, kan die 
spanning alleen maar verhogen.

Wel vond ik het wat moeilijk te verwerken dat je zeven jaar ouder bent 
dan Elselientje, maar daar is overheen te komen. Tenslotte is mijn vrouw 
ook een jaar ouder dan ik. En dat je werkloos bent sinds je voortijdig de 
havo hebt verlaten, is natuurlijk vooral voor jezelf verdrietig. lk ben ervan 
overtuigd dat er in dat kraakpand heel aardige mensen wonen.
Het werd voor ons wat moeilijker toen Elselien zich opvallend anders 
ging gedragen. De piercings door haar wenkbrauwen en haar lip waren 
echt even wennen. De grote ring in haar neusvleugel ziet er niet alleen 
uit als een snottebel, maar komt ook voortdurend in de knoop met de 
lippiercing en bemoeilijkt het innemen van vast voedsel.
De tatoeage op haar buik, vlak onder de navelring, is best acceptabel, 
maar het is jammer dat het Dracula in actie voorstelt.
Echt problemen kregen we pas sinds ze haar schoolwerk ging 
verwaarlozen. Ze maakte nooit meer huiswerk, ze kwam te laat in de les 
en ging te vroeg weg. Soms ging ze zelfs eerder weg dan ze in het lokaal 
kwam.
Toen ze vertelde dat ze van school wilde en bij jou in het kraakpand ging 
wonen, voelden we ons toch niet helemaal blij. Twee jaar gymnasium is 
een zwakke basis om de maatschappij in te stappen, dachten we.
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We beseffen nu dat we misschien wat conservatief zijn geweest. 
Als producten van de jaren zestig en zeventig zijn we misschien niet 
voldoende met de tijd meegegaan. Leren doe je niet alleen op school, 
het leven zelf is veel belangrijker.
lk wil dan ook mijn verontschuldigingen aanbieden voor de opmerkingen 
die ik heb gemaakt over jullie gebruik van wiet en drank. Dat was dom 
en tactloos van me. lk kan tot mijn verontschuldiging zeggen dat ik een 
moeilijke jeugd heb gehad. Pas je alleen wel een beetje, op als jullie op 
de motor stappen?

Met vriendelijke groet,
R. Arendsveen
P.S. Nog gefeliciteerd dat je de jackpot in de Postcodeloterij hebt 
gewonnen.

Ik wil mijn verontschuldigingen
aanbieden voor het winnen van de 

Postcodeloterij...
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Pestcode (2004)

Leraar Oké Roy, je hebt tot nu toe een twee gehaald, maar in de 
volgende ronde van dit examen kun je je score verdubbelen. 
De categorie is... Nederlandse Taal. Wil je een makkelijke of 
een moeilijke vraag?

Roy  Ehhh… Doe mij maar een makkelijke vraag.
Leraar Goed, hier is hij. Hoe schrijf je het woord 'worst'? Is dat a: 

met st, b: met dt, c: met een t of d: met een d? (Spannende 
muziek)

Roy  Antwoord b voelt wel goed aan, want je moet lastige 
dingen meestal met 'dt' schrijven. Maar ik denk dat jullie 
dat hebben gedaan om me er in te laten lopen. lk kies voor 
antwoord a: met 'st'. Het is ook 'ik worst'.

Leraar  Antwoord a. We vragen aan de computer of het antwoord 
goed is.... Het is goed! Je hebt je score verdubbeld, je hebt 
een vier. Gefeliciteerd Roy. En volgens de computer hebben 
zes leerlingen in de klas het fout gedaan. De volgende 
vraag is in de categorie Geschiedenis. Je kunt weer je score 
verdubbelen en dan heb je een acht. Kies je een makkelijke 
of kies je een moeilijke vraag?

Roy Ehhh... geef maar een makkelijke vraag. Dat ging de vorige 
keer ook goed.

Leraar  Makkelijke vraag: In welk jaar eindigde de Tweede 
Wereldoorlog? Is dat a: in 1954, is dat b: in 1940, c: in 1945 
of d: in 40-45? (Opzwepende muziek)

Roy  Ik voel me niet zo zeker. lk weet niet of het in 1940 of in 
1954 is.

Leraar  Je hebt nog een hulplijn. Je kunt nog een expert bellen.
Roy  lk bel mijn vriend Henk. (Belt) Hallo Henkie. In welk jaar 

eindigde de Tweede Wereldoorlog?
Henkie  De Tweede Wereldoorlog, dat is 40 - 45.
Roy  Weet je het zeker? Oké, dan kies ik voor 40 - 45. lk kies voor 

antwoord d.
Leraar  We vragen de computer of het goed is.... Het antwoord is 

fout. Jammer. Er zijn negen tegenspelers weggevallen die 
net zo dom zijn als jij. Je hebt nog steeds een vier en je hebt 
nog een escape. Verder heb je een doos vochtige doekjes 
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gewonnen. En voor de toeschouwers: U kunt bellen naar 
06 - 333 333, voor slechts vijftien eurocent per seconde. 
Dan hoort u prachtige liftmuziek. Laatste vraag, Roy. Je 
kunt alsnog verdubbelen naar een acht. De categorie is 
Aardrijkskunde.

Roy  lk kies voor een makkelijke vraag, want het ging de laatste 
keer niet zo goed.

Leraar  Dat kun je wel zeggen. Hier komt de vraag: In welk land 
ligt Parijs, de hoofdstad van Frankrijk. Is dat a: België, is 
dat b: Duitsland, is dat c: Nederland of is dat d: Frankrijk. 
(Onheilspellende muziek.) 

Roy  Het is niet Duitsland, want de hoofdstad daarvan is Bonn. 
lk dacht dus Frankrijk, maar nu ga ik twijfelen. Misschien is 
het wel België. lk zet mijn escape in.

Leraar  Je zet je escape in. We laten de computer beslissen en het 
is… niet België of Duitsland.

Roy lk dacht dat het Frankrijk was, maar het is nooit wat ik 
denk, want ik ben niet zo slim. Dan kies ik toch maar voor 
antwoord c: Nederland.

Leraar En het antwoord is.... fout. Door het inzetten van je escape 
heb je je cijfer gehalveerd. Je hebt dus een twee. Een 
prachtig resultaat voor iemand met jouw intelligentie. 
Gefeliciteerd. En voor de toeschouwers: u kunt intussen 
bellen en dan kunt u ook een doos vochtige doekjes winnen.

Er zit altijd
wel één gek

in de familie...
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Dyshistorie (2004)

- U denkt dus dat zij voor uw vak niet wil werken Dat ze lui is. Dat 
mijn dochter Cynthia lui is. Maar het komt dus doordat zij lijdt aan 
dyshistorie.

- Dyshistorie?
- Met de klemtoon op de laatste lettergreep. Dyshistorié dus. 

Geschiedenisblindheid. U hebt waarschijnlijk wel gehoord 
van leerlingen die verder goed kunnen leren maar die op één 
puntje een klein probleem hebben. Zoals bijvoorbeeld dyslexie 
voor kinderen die niet goed kunnen lezen of niet goed kunnen 
schrijven. En ADHD en hoogbegaafdheid en tegenwoordig ook 
ODD en PPDNOS.

- Jongeren die alleen maar niet kunnen rekenen hebben dyscalculie.
- Nou, mijn Cynthia heeft dyshistorie. Zij ken geen geschiedenis.
- Ik heb er nog nooit van gehoord. ls dat verschijnsel... is die 

dyshistorie... erkend door de wetenschappelijke wereld?
- We hebben het zelf gehoord van een therapeut. Dokter Mieremet.
- En die dokter Mieremet, is dat een psychiater, een psycholoog?
- Meneer Mieremet is eigenlijk meer een psychotherapeutisch 

werker. Dat is een specialisme waar helaas geen register voor 
bestaat, maar hij is wel heel bekwaam.

- Dat zal wel.
- Meneer Mieremet zegt: dyshistorie is een partieel defect dat zich 

uit in het onvermogen om historische processen en structuren uit 
het verleden te herkennen en te plaatsen binnen het raamwerk 
van het geheugen. Wanneer het over het verleden gaat, kan onze 
Cynthia er niets van onthouden. Dus Alexander de Grote, Karel de 
Grote, het is allemaal één grote brei voor haar. Het zal wel erfelijk 
zijn, ik was vroeger ook niet zo goed in geschiedenis. En als je erop 
let, kom je het overal om je heen ook tegen.

- Maar hoe komt dat dan? Vindt ze het soms niet zo belangrijk? Kan 
ze het daarom niet onthouden?

- Het komt eerder doordat het niet blijft plakken.
- Plakken?
- Hangen, Plakken. Een soort hangplakken. Ze leert het wel, maar 

het blijft niet plakken. Ik heb er veel met haar over gepraat, 
want ik ben ook een soort amateurdeskundige, en we zijn tot de 
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conclusie gekomen dat het gewoon niet blijft hangen. Al werkt ze 
nog zo hard. Ze zit soms wel een kwartier te leren - alles wat in 
het verleden is gebeurd, dat blijft niet plakken. Ze kan zich soms 
niet eens herinneren wat voor huiswerk ze gisteren op gekregen 
heeft. Dus dat verklaart die onvoldoende voor geschiedenis. Het 
zou onrechtvaardig zijn als ze daar op bleef zitten. En we willen 
dus graag, mijn vrouw en ik, dat dat cijfer bij de overgang niet 
meetelt.

- Daar moeten we dan maar eens met de docenten over praten. 
Maar ik dacht eigenlijk dat ze nog wel meer onvoldoendes had. 
Een drie voor aardrijkskunde bijvoorbeeld.

- Ja, dat is nog zoiets. Mijn dochter is namelijk dubbel gehandicapt, 
ze heeft namelijk ook last van dysgeografie. Dat is een partieel 
defect dat zich uit in het onvermogen om geografische processen 
en structuren te herkennen en te plaatsen binnen het raamwerk 
van het geheugen. Dus Appingedam en Oude Pekela kan ze ook 
niet uit elkaar houden. Of Hogezand en Sappemeer.

- En hoe zit het met die vier voor economie?

Ik heb last
van dystel:

het onvermogen
om stekels
te vormen...
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De taal van Blokka-Pel (2004)

Toen ik als aankomend taalkundige werd uitgenodigd om deel te nemen 
aan de Jones-expeditie naar de bronnen van de Vecht, voelde ik me 
natuurlijk zeer vereerd. In andere publicaties is al beschreven, hoe wij op 
onze tocht de verloren gewaande nederzetting van Blokka-Pel ontdekten 
(zie 'Met twee flessen spa door de woestenij' van dr. I. Jones en 'Mijn 
leven tussen de barbaren' van dra. F. Hop.)

Er is veel te vertellen over de merkwaardige gebruiken en rituelen van de 
terecht geïsoleerde beschaving van Blokka-Pel. De inboorlingen voeden 
zich met gedroogde deegwaren die zij eerst in plastic wikkelen. Zij 
drinken het sap van de kaffee-bes, dat uit een afgodsbeeld aan de muur 
komt. Het volk bestaat uit drie stammen: de Snuggen, de Snuggeren en 
de Veeltesnuggeren. Verder is het een klassensamenleving; deze is dus 
verdeeld in groepen of ‘klassen’. Zo'n klasse komt bij elkaar gedurende 
een 'uur', dat in Blokka-Pel vreemd genoeg maar vijftig of in de praktijk 
maar veertig minuten duurt. (Cultureel-antropologen menen wel dat de 
inwoners van de nederzetting gemiddeld zo jong zijn doordat de uren te 
kort duren.) In dat uur spreekt een lid van de heersende kaste de klasse 
toe in onbegrijpelijke en rituele taal. De leden van de expeditie konden 
er niet achter komen, wat hiervan het doel was; de inwoners weten het 
trouwens zelf ook niet. Het is een geheim dat alleen de heersers kennen.
Een ander ritueel waarbij de taal een vreemde rol speelt, is het zogeheten 
vergaderen van de heersende groep. En dan is er nog het 'oude spreekuur', 
waarbij het uur zelfs maar zeveneneenhalve minuut duurt.

Voor mij als aankomend taalkundige was de taal en het gebruik daarvan 
natuurlijk van het grootste belang. In het geval van Blokka-Pel is het 
vastleggen van de taal nog veel belangrijker, omdat de nederzetting 
binnenkort waarschijnlijk van naam en van cultuur verandert. Dat 
gebeurt vaak als een dorp pas ontdekt is. 
Het is een veelgehoord misverstand dat taal een middel tot communicatie 
zou zijn. Taal is een stelsel van signalen dat bedoeld is om dingen te 
verhullen, zoals uit de gebruiken van de Blokka-Pellers blijkt. 
 



126

Langdurige waarnemingen in de nederzetting leverden mij de 
bouwstenen voor een woordenboek. Als voorpublicatie volgen hier 
enige fragmenten. 

Aardig:  raar. In de uitdrukking: 'Dat heb je heel aardig gezegd, Dennis.'
Absenten: niet bestaand woord, zoals blijkt uit de zin 'absenten zijn er 
niet.'
Achteren: de koffieautomaat, in bijvoorbeeld: 'Juf, mag ik even naar 
achteren?' Synoniemen: naar de toilet, mijn neus snuiten, de inkt van 
mijn handen wassen, een zakdoek halen. 
Afgeleid: luidruchtig, in de uitdrukking 'Misschien is uw zoontje wat 
makkelijk afgeleid'. 
Aspirientje: zie achteren.
Band: onderdeel van een fiets dat 's ochtends indien gewenst lek is. In de 
zin: We hebben samen een band.
Bel: volgens sommigen een magisch signaal dat je binnen vijftien minuten 
in het volgende lokaal moet zijn.
Beperkt: hetzelfde als 'nog wat jong'.
Blij: geïrriteerd; in de uitdrukking 'Ik ben blij dat je die vraag stelt': Ik heb 
geen flauw idee wat het antwoord is.
Concentratie: zo klein worden dat je in een blikje sinaasappelsap past. 
Correctie: net zoiets als concentratie, maar dan met een paar letters een 
beetje veranderd.
Coördinator: weer hetzelfde maar met nog weer andere letters.
Determinatie: nog een moeilijk woord met heel andere letters. Waar  
halen ze het vandaan!
Docenten: net zoiets als absenten. Zijn er wel, maar bij het verkeerde 
lokaal.
Gaan: zich melden (zie aldaar) in de zin 'Je kunt gaan.'
Goed: dom; in de uitdrukking 'Dat is een goede vraag': Dat is een 
ontzettend domme vraag, maar dat mag ik om pedagogische redenen 
niet tegen je zeggen.
Huiswerk maken: thuis gezamenlijk luisteren naar rituele muziek. 
Inzet: aanbreng: 'Er is een feestavond geweest dus ik denk dat ik er maar 
een nieuwe ruit inzet.'
Inzicht: verstand; bijvoorbeeld: 'Ik denk niet dat hij het inzich heeft.'
Jong: zie speels.
Klein: enorm. 'Meneer, uw dochter Aagje heeft een klein probleempje.'
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Konrector: iemand die geen rector is; in de uitdrukking: Hij konrector 
worden maar hij bleef liever op Blaucapel.'
Medezeggenschapsraad: afkorting voor M.R.
Mentor: iemand die druk over de gang loopt op zoek naar een klasse die 
net een paar uur vrij heeft gekregen.
Maatschappijleer: een samenzijn, waarbij op praktische wijze de 
gezellige omgangsvormen worden ingeoefend met veel praten en sap 
van de kaffee-bes.
Melden, zich: papier prikken. 'Ga jij je maar melden.'
Respecteren: vrezen; 'De klas respecteert meneer Röthengatter.'
Seksuelevoorlichting: een heel moeilijk woord dat je absoluut niet hoeft 
te kennen en dat hier eigenlijk niet thuishoort.
Sociaal betrokken: lastig, opstandig.
Speels: dom. 'Uw Roy is nog wat speels', ook: 'Uw dochtertje is nog wat 
jong, mevrouw.'
Stimuleren: hopen dat het goed gaat (vergadertaal). 
Streberig: hardwerkend, serieus.
Sympathiek: slijmerig, bijvoorbeeld: 'Keesje is een sympathieke leerling.'
Vinger:  orgaan dat meteen aan de pols groeit. 
Vergadertaal: 'We zullen de vinger aan de pols houden': wij zullen 
voorlopig niets ondernemen.

Rooster:
iets met veel gaten,

als in “Ik heb een 
slecht rooster...”

Zoiets
als dit, dus...
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Verslag (2004)

Geachte coördinator,

Roy is in mijn lessen bio altijd actief bezig
zonder pauze te nemen. Hij heeft niets op
met onrust stoken. Roy zal bovendien nooit
zitten suffen maar hij blijft voortdurend
hard werken. Daarbij heeft hij de intelligentie van
een veel oudere leerling. Hij bestudeert nu
een slak. Zijn leer- en werkboeken heeft hij altijd
bij zich. Zelden of nooit zal hij zijn huiswerk
vergeten. Tegenover mij als docente is Roy
zeer beleefd en voorkomend. Hij is dus nooit
brutaal en onbeschoft. Roy heeft me zelfs eens
een appel aangeboden. Bij bio heeft hij het ver
geschopt. Daarom stel ik voor dat hij snel
in een hogere afdeling wordt gezet voordat hij
de school verlaat.

Hoogachtend,Mevrouw Derks (bio)

Mail:
Beste Miep,
Ik heb je dat verslag wel gestuurd maar zijn
moeder stond in dreigende houding over mijn
schouder mee te kijken. Lees daarom alleen de
oneven regels, te beginnen met ‘Roy is...’
Groetjes, Aleida

Ik vind je aardig
behulpzaam en zeker niet

irritant en onvolwassen dus
andere jongens vind ik
totaal oninteressant!

Hoor je?
Ze is verliefd

op me!

Beter luisteren:
regel 1, 3 en 5!
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Mentor (2004)

Mentor  Ga zitten Roy. Je zei dat je ergens over wilt praten.
Roy  Ik zit dus met mijn wiskunde...
Mentor  Dat gaat niet goed?
Roy  Nee, anders kwam ik hier natuurlijk niet. Ik haal dus alleen 

maar tweeën en drieën.
Mentor  Zo. En wat vind je daar zelf van?
Roy  Zwaar kolere natuurlijk. Wat dacht u dan?
Mentor  Dat is dus niet zo leuk.
Roy  Maar man, dat zeg ik toch!
Mentor En wat is nu het probleem?
Roy  Dat ik zessen en zevens wil halen.
Mentor  Je wilt dus hogere cijfers.
Roy  Anders blijf ik zitten. Gedonder thuis...
Mentor  En dat vind je niet prettig...
Roy  Het is zwaar shit!
Mentor  En wat verwacht je nou van mij?
Roy  Dat u me helpt.
Mentor  Tja, ik kan natuurlijk moeilijk je wiskundesommen voor je 

gaan maken. Wij hebben geleerd op de mentoraatscursus 
dat we vooral geen adviezen moeten geven. We moeten de 
mensen helpen om zelf hun problemen op te lossen door 
vragen te stellen. ‘Luisteren’, zoals wij deskundigen dat 
noemen.

Roy  Maar wat heb ik daaraan?
Mentor  We moeten herhalen wat je net gezegd hebt in andere 

woorden en verduidelijken wat je emotie daarbij is om je 
inzicht te geven in je problemen. En dat is wat ik net gedaan 
heb. Je probleem is dat je te lage cijfers voor wiskunde 
hebt. En je vindt dat dus helemaal niet prettig; dat is je 
emotie daarbij. Dat is je ‘gevoel’, zoals wij deskundigen dat 
noemen.

Roy  Maar daar schiet ik toch helemaal niet mee op? Wat moet 
ik doen?

Mentor  Ik zie dat je open staat voor oplossingen. Dat is heel mooi, 
je laat zien dat je mogelijkheden voor groei in je hebt. De 
oplossing is dat je hogere cijfers moet gaan halen.
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Roy  Maar man, daar kwam ik juist voor.
Mentor  Ik zie dat we elkaar goed begrijpen. Ik ben blij dat ik je heb 

kunnen helpen. Het is zulk dankbaar werk om mensen te 
helpen om zichzelf te helpen.

Ik zit dus met havo 4c.
Ik krijg ze niet aan

het werk...

Zo, en wat vind je
daar zélf van...?
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In de garantie (2004)

Geachte Schoolleiding,

Toen wij een aantal jaren geleden voor onze zoon Roelof junior een 
onderwijsinstituut zochten, viel ons oog op het uwe. Wij hadden al 
in de consumentengids een vergelijkend onderzoek gelezen en dat 
vertelde ons dat bijzondere scholen tegenwoordig tamelijk openbaar 
waren en dat openbare scholen niets bijzonders zouden zijn. Verder 
verstrekte uw scholengemeenschap gratis proeflessen en limonade. De 
doorslag gaf echter uw prachtige folder en dito beloften. 

Belangrijk was voor ons uw garantie dat hij op uw school 'gedegen 
onderwijs' zou ontvangen, dat 'bevorderlijk' was voor 'inzet, kennis en 
vorming'. Daar hebben we niet veel van gemerkt. 

In de eerste plaats wordt kennelijk bij u op school nooit huiswerk 
opgegeven. Elke dag vragen we of hij intussen geen huiswerk moet 
maken, elke dag zegt hij dat hij het op school al heeft gedaan. Zijn 
agenda is leeg. Zijn schriften zijn onbeschreven. Hij heeft blijkbaar ook 
nooit repetities.

Maar, geachte schoolleiding, legt u dan eens uit hoe hij aan al die 
slechte cijfers op zijn rapport komt? Misschien is het een goede 
suggestie aan uw docenten - vergeeft u mij de ironie - om in het 
vervolg eens te experimenteren met de mogelijkheid van een enkele 
opgegeven repetitie. Dan zou Roelof zich thuis niet voortdurend zitten 
vervelen. Gelukkig is lazen wij in uw folder dat de garantie nog niet 
afgelopen is, ondanks het doubleren in diverse klassen. 

Genoeg over het onderwerp 'inzet'; nu over 'kennis en inzicht'. Helaas 
moet ik constateren dat hij nog steeds niet weet waar Grave Beneden 
De Sluis ligt. Hoe kan iemand in onze samenleving functioneren zonder 
die broodnodige kennis? Zolang hij de beentjes van de middenvoet niet 
kan opsommen, heeft hij voor zijn carrière geen poot om op te staan. 
 
Vaardigheden zoals het aanwijzen van het naamwoordelijk deel van het 
gezegde zijn hem even vreemd als het delen door drie of zelfs maar door nul.
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Daarmee komen we op het derde punt: de kwestie van de vorming, 
en met name zijn gedrag. Het is waar dat we bij u een kind hebben 
ingeleverd dat zich enigszins vrij en spontaan gedroeg. Dat is ons aandeel 
in zijn opvoeding geweest en dat laat inderdaad iets te wensen over. 

Maar daarvoor stuur je je zoon juist naar school: om er een betere 
jongen van te maken. In onze hooggespannen verwachtingen zijn we 
teleurgesteld. Uw bijdrage heeft aan zijn opvoeding niets verbeterd. Hij 
draait tot laat in de avond luidruchtige muziek. In de huiskamer. Hij eist 
meer zakgeld. Dat hij lui is, heb ik al genoemd. Hij is brutaal. Invloed van 
de kinderen waarmee hij omgaat? Of misschien zelfs van de docenten? 
Bij deze stel ik u dan ook ernstig in gebreke. Wij willen een zoon die 
zich gedraagt, die niet onze kennissen uitscheldt en de kat pest, die 
de vaat wast en soms ook zichzelf. Wij nemen dan ook de vrijheid om 
onze zoon aan u te retourneren. Ik veronderstel dat u geen prijs stelt op 
'terugsturen in de originele verpakking', zoals de folder dat formuleert; 
de verpakking waarin wij hem ontvingen, had niet veel om het lijf.

Wij eisen dat u de gewenste reparaties aanbrengt binnen een redelijke 
termijn, laten we zeggen veertien dagen. Mocht u in gebreke blijven, 
dan zullen we nadere stappen ondernemen. Wij hebben al contact 
opgenomen met de consumentenbond en die heeft ons aangeraden, 
deze procedure te volgen. Verder wil ik u niet onthouden dat een broer 
van de zwager van mijn vrouw cameraman is bij het programma 'Ook 
dat nog', wat tot ongewenste publiciteit voor uw bedrijf kan leiden.

Mocht u ondanks deze verkapte dreigementen toch niet de gewenste 
verbeteringen aanbrengen, dan eisen wij het schoolgeld en de 
ouderbijdrage van de afgelopen jaren terug. Dan zullen wij ook niet 
terugdeinzen voor de uiterste maatregel: definitief teruggeven. Dan 
mag u hem houden. Onze Roelof is dan uw Roelof. En dan zullen we 
wel eens zien hoe u het vindt om in uw vrije tijd voortdurend met zo'n 
jongen opgescheept te zitten.

voorlopig nog hoogachtend,
R. Arendsveen sr.

PAP!? MAM!?
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Disco (2005)

Als vrijdagmiddag de school is gedaan
en ik ben eindelijk vrij,
valt er een loodzware last van me af.
Mensen wat ben ik dan blij!
Ik zoek mijn glimmende spulletjes uit
en ik smeer eerst nog wat crème op mijn huid,
want ik ben toch van me eigen wat bleek.
Nu wil ik mooi zijn voor de discotheek.
'k Voel me herboren en vol energie,
net Assepoester op 't bal.
Wist u dat 't leven een dansfeest kan zijn,
vrijdag in ieder geval?
Maar maandagmorgen begint het opnieuw
als weer de wekker afgaat.
En met een rotvaart ga ik naar de school,
anders dan kom ik te laat.
Het is niet echt een belazerd bestaan,
enkel wat saai maar dat kan ik wel aan.
En het is jammer dat je er niks mag,
altijd maar stil zijn de godganse dag.
's Avonds werk ik bij een schoonmaakbedrijf,
maar dat is toch wel de pest.
Want voor me huiswerk heb ik dan geen tijd
en mijn rapport is niet best.
Maar als ik nou eens van school af kom,
moet ik dan naar de fabriek?
Daar duurt de dag wel verschrikkelijk lang.
Af en toe voel ik me ziek.
Als ik een aardige jongen ontmoet
- en zoiets kan in de disco heel goed -
dan kan ik trouwen, net als me vriendin
en dan wil ik een reusachtig gezin.
Ik wil gezellig veel kinderen dan;
drukte dat staat me wel aan.
En ik verwacht dat een huisvrouw toch ook
steeds naar de disco kan gaan.
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Wordt vervolgd (2005)

Aflevering 193: En weer zoemen de soepautomaten
Korte inhoud van het voorafgaande:
Het opvallend eenvoudige schoolmeisje Britney Veldmeyer, de 
dochter van de beruchte baksteenvervalser Jacob Veldmeyer, is 
verliefd op Ron Lutterman. Hij echter voelt zijn hart kloppen voor 
Madelon Oblomov. Op haar beurt probeert zij Jamal Willemse te 
decoreren, de onechte neef van een makelaar in bokkingen. Ze heeft 
op dit moment echter Frans, niet de jongen, maar de Franse les van 
meneer Röthengatter. Haar buurvrouw Angela zit met dromerige 
ogen te staren naar de docent, die ze wel een heel aantrekkelijke man 
vindt. Meneer Röthengatter heeft zojuist de passé défini uitgelegd.

'Wie het weet, mag zijn vinger opsteken. Nee? Helemaal niemand? 
Dus... eh... jullie begrijpen dat dit een heel belangrijk onderwerp is; 
niet zo belangrijk als sommige onderwerpen, maar toch wel zeer. Dat 
is tenminste de kern van de zaak, of daar draait de kern omheen dus. 
Aan de andere kant is de oorzaak niet makkelijk vast te eh... doen.'
Ze staarde hem aan. Haar verliefdheid was een bevlieging die haar 
diep aangreep. Ze kon er soms onder de les niet van slapen. Ze zuchtte 
diep en droomde helemaal weg.

'Dus ik wil maar zeggen dat het een heel ingewikkelde eh... dinges 
is. Heeft er iemand nog iets te vragen?' Dennis stak zijn vinger op. 
'Kunnen we niet iets leuks gaan doen? We hebben al bijna een half 
uur aan Frans gedaan.' Meneer Röthengatter trok zijn schouders op. 
'Wees maar blij dat je in Nederland woont, de Fransen moeten de 
hele dag Frans spreken. Er zijn dus wel leerlingen die vragen... maar 
daar kan ik geen ja tegen zeggen, hoewel ik iemand heb gesproken die 
er geweest is en die er bijna een boek over geschreven heeft, maar hij 
is er wel van teruggekomen. Hee Angela, vind je het onbelangrijk wat 
ik hier sta te vertellen?'
Angela schrok wakker. 'Ja meneer,' zei ze beleefd.
'Ga er dan maar uit. Nu! Ik zeg: Nu!'
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Door de lange, galmende gang klonken de zware, holle voetstappen 
van twee zware, holle voeten. Het was Angela, die zacht snikkend haar 
tas achter zich aansleepte. Het leek of ze geen toekomst meer had, ze 
was alleen nog maar een meisje met een verleden. Het schrijnde bij 
haar van binnen op een manier die ze nog nooit gevoeld had, zelfs niet 
toen ze Evert in de fietsenstalling betrapt had. Ze besloot om niet meer 
van die goedkope cola te drinken.

Plotseling verrees voor haar een grote, donkere gestalte. Het was 
meneer Jeuken, de conciërge. Hij nam haar aandachtig op maar zette 
haar toen weer neer. Hij had een soort innerlijke beschaving, die wel erg 
diep moest zitten, want hij was nog nooit aan de oppervlakte gekomen. 
'Wat is er meisje? Zie ik waterlanders? Ben je er soms uitgestuurd?' Ze 
knikte. 'Bij meneer Röthengatter.' 'Dat is al de zestiende deze week. En 
het is pas maandag het derde uur. Ga daar maar aan het tafeltje zitten 
naast Andy, die is er ook uitgestuurd. Dat is trouwens een heel aardige 
jongen. Praat maar eens met hem.' De conciërge had blijkbaar een heel 
eigen aanpak ontwikkeld om meisjes in moeilijkheden te helpen.

Langzaam liep Angela naar het tafeltje. Het marmer van de hal maakte 
een kletsend geluid onder haar verstandige schoenen. Ze kende Andy 
wel, ze had vroeger bij hem in de klas gezeten. Toen vond ze hem 
een meisjesgek, maar nu zag Andy er eigenlijk wel leuk uit: die grote, 
donkere ogen, de beginnende baardgroei, die mooie oranje sokken. Hij 
was veranderd, dacht ze. Nou ja, iemand kon ook niet twee jaar met 
dezelfde sokken blijven lopen.

'Da-ag,' zei ze. Hij knikte: 'Da-ag. Ben je er uitgestuurd?' Hij was toch 
wel intelligent. Ze haalde haar vinger uit haar neus. 'Ja, bij meneer 
Röthengatter van Frans.' 'O,' zei hij, 'die engerd.' Ze knikte. 'En ik was 
alleen maar met mijn hoofd ergens anders. Op de tafel.'

Ze zuchtte diep. Hij glimlachte en liet zijn mooie, witte tanden zien. Ze 
keek er bewonderend naar. 'Wat heb je een mooi gebit! Kun je het ook 
weer in je mond krijgen?' Hij knikte maar kon even niets zeggen. 'Ben jij 
er ook uitgestuurd?' 'Bij natuurkunde. De juf vroeg wat een vacuüm is. 
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En toen zei ik: Een vacuüm? Ik weet het wel, ik heb het in mijn hoofd 
maar ik kan er niet opkomen. En toen werd ze boos en ging ze stotteren. 
En toen moest ik lachen... Ik kon er echt niets aan doen, dat kan iedere 
idioot begrijpen.' 'Ja,' zei ze, 'dat begrijp ik.'

Er bloeide iets heel moois terwijl ze zaten te praten. Ze staarde hem 
aan. Waarom zag hij er opeens zo vaag uit?
Op de achtergrond klonk zachte muziek, die langzaam aanzwol. Het 
beeld voor Angela’s ogen werd langzaam vager terwijl ze letters voorbij 
zag komen. Het was de aftiteling.
Kijk morgen weer naar een nieuwe aflevering van ‘Goede meiden 
slechte meiden’.
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Begeleid (2005)

Hallo hallo meneer, hallo, waar spreek ik mee?
U bent toch mentor in de leerlingbegeleiding?
Ik ben de moeder van een jongen uit klas twee.
Er zijn probleme bij mijn zoon z’n schoolopleiding.
Nu moet u hore dus, het wordt wel wat te gek
en daarom had ik u al eerder wille belle,
maar ja, u snapt, ik was voortdurend in gesprek,
dus daarom kan ik het u hede pas vertelle.
Want onze Kees heb van zichzelf geen goed rapport;
hij werkt wel hard maar hij is niet zo goed in orde.
Ik ben dus bang dat het weer onvoldoendes wordt;
‘t is net zijn vader, dat is ook nooit wat geworde.
Toen hebbe wij een huiswerkcursus geprobeerd.
Ik het begin ging dat wel goed, het scheelde stukke.
Maar moet je hore dat ging toch een keer verkeerd.
Het was zijn schuld niet want het wou gewoon niet lukke.

En bij dat jochie van de bure ken het wel.
Dan ga je toch als medemens wel effe bale
en het is nog veel erger als ik u vertel
dat niemand weet waarvan die mense het betale.
Want al die boeke en die school kost nogal fiks,
alsof de cente op me ruggewervel groeie!
Ik zeg maar zo ik zeg maar zo ik zeg maar niks,
want daarmee wil ik me niet tegenan bemoeie.
Dus u begrijpt dat het niet zomaar overging,
want door dat virus was hij helemaal verkouwe.
Maar straks meneer, bij de rapportvergadering,
wil u misschien wel een goed woordje voor hem houwe.
Nu hang ik op want anders klets ik me nog doof,
‘k was van ellende bijna uit me vel gespronge,
want ik was ook niet lekker met me zere hoof
en met me knieën, maar u zorgt wel voor mijn jonge.
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Plas (2005)

Examen. Het licht stroomt door de hoog opgehangen gordijnen van 
de gymzaal en kleurt alles lichtgeel. Rijen gele tafeltjes waaraan de 
kandidaten voorovergebogen zitten te staren naar hun opgaven, de 
bijvoegselen, het schrijfpapier, de kladblaadjes. De geur van gymnastiek 
mengt zich met de damp van dekzeilen op de grond. Aan een wankel 
tafeltje kijkt de surveillant misprijzend over de rijen leerlingen. 

De surveillant: Is dit echt hun laatste jaar? lk weet nog goed hoe ze de 
brugklas binnenstapten, twee tassen hoog. Daar zitten ze dan met hun 
spulletjes langs de rand van de tafel, ice tea en powerdrinks, etuis en 
sultana's. Er zijn dit jaar opvallend weinig knuffelbeertjes. Drie rijen vwo, 
vier rijen havo. Je vraagt je af wat het verschil is.
Niet de intelligentie, want vwo-ers zijn praktisch even slim als 
havoleerlingen. lk denk dat we ze hebben geselecteerd op ijver. 

Achteraf maakt het allemaal niet veel uit, want ze vergeten toch bijna 
alles wat ze op school geleerd hebben. Het enige dat blijft hangen, is 
de herinnering aan klasgenoten en aan die man met die grote neus die 
Goofy werd genoemd. Maar de wet van Boyle? lk geef natuurkunde dus. 
Wees nou eerlijk: op school leren ze tegenwoordig toch niks!

Bij het examen kun je het verschil tussen havoleerlingen en vwo-ers 
goed zien. Het gaat om drie dingen: onzekerheid, volhouden en plassen. 
We zouden veel moeite en geld kunnen besparen als we veel eerder 
in de schoolcarrière zouden vaststellen of iemand een havo- of een 
vwo-diploma gaat halen. En dat kan. Als we kijken naar onzekerheid, 
volhouden en naar de plas.

Havoleerlingen stellen tijdens een toets veel meer vragen. Ze zijn 
onzeker. Ze denken dat ze de vraag niet snappen. Wij geven natuurlijk 
geen antwoord want dat mag niet, maar ze blijven vragen.
De kinderen van het vwo stellen hun vragen tijdens de les.
Dan is er het volhouden. Leerlingen van het vwo blijven tot de laatste 
minuut zitten. Ze weten het wel, maar ze schrijven veel meer op, ze 
blijven schrijven tot na de bel. Havoleerlingen denken al heel snel dat 
ze klaar zijn en dan vinden ze het heel moeilijk om hun antwoorden nog 
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een keer na te kijken. Ze hebben minder doorzettingsvermogen. Dat is 
karakter, het heeft niets met slimheid te maken.

En het belangrijkste: de plas. Havisten moeten veel vaker naar de WC. lk 
denk niet dat ze meer drinken, ze hebben gewoon een zwakkere blaas. In 
de onderbouw kun je ook zien of een klas havo of vwo is aan het aantal 
keren dat de vinger in de lucht gaat. 
Het laatste kwartier van het examen mag niemand de zaal verlaten, ook 
niet om te plassen. Dat merk je vooral aan de gepijnigde gezichten van 
de havoleerlingen die de knieën tegen elkaar moeten knijpen.
We kunnen aan het einde van de brugklas al vaststellen wie er een 
havodiploma zal krijgen en wie het voorbereidend wetenschappelijk 
onderwijs met goed gevolg doorlopen heeft. Dat kan met een eenvoudige 
formule. lk stel voor om die formules naar mij te noemen, de drs. W 
Röthengatter formule. 

Kort gezegd: W= 

V is het aantal vragen dat een leerling stelt.
T is de tijd dat iemand voor het einde van de toets weggaat. Je neemt het 
aantal minuten en deelt dat door 3.
P is de hoeveelheid keren dat er geplast wordt.
W is de waarschijnlijkheid dat iemand een vwo-diploma haalt.
Laten we ons veel tijd en moeite besparen door dat diploma vast aan het 
einde van de brugklas uit te delen.

Zit jij ook
op de havo?

Nee oen, ik zit op
het toilet!

1
V+T+P
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Afzien (2005)

Het leukste moment? Dat is moeilijk te zeggen. Er waren veel leuke 
momenten, maar eigenlijk was het een heel moeilijke tijd. De jeugd van 
tegenwoordig beseft dat niet, maar vroeger was het leven hard. Om 
naar school te gaan, moesten we heel vroeg opstaan, want we moesten 
natuurlijk lopen. Het was uren en uren lopen, dus je moest midden in de 
nacht uit je bed. Later kregen we het beter, toen had ik een fiets. Met 
houten banden natuurlijk, want we hadden geen geld voor rubber. En 
omdat die banden altijd lek waren, moest ik ermee aan mijn hand lopen. 
Maar je was dankbaar dat je een fiets had. Het was heel koud, want 
het sneeuwde vroeger altijd. Op school stond de conciërge ons al op te 
wachten. We zetten onze petjes af, want er was in die tijd nog respect 
voor gezag. De conciërge streek je dan over de bol en dat gaf ons een 
warm gevoel. Hij had namelijk grote, warme, zweterige handen.

In het lokaal had je geen stoeltjes maar krukken. Als je geluk had 
tenminste, want er waren ook lokalen waar je alleen maar kon staan. Het 
was een arme tijd, zo vlak na de oorlog. We schreven niet met ballpoints 
want die waren nog niet uitgevonden. We hadden een veren pen of een 
lei met een griffel. Als je heel erg arm was, schreef je op je arm; daar 
gebruikten we een roestige spijker voor.

Tafeltjes hadden we natuurlijk niet; dat kon de school niet betalen. Het 
lokaal werd verwarmd met kolen. Alles liep op kolen in die tijd, zelfs de 
computer. Aan het einde van het uur ging er geen bel, dan kwam Sjaak 
langs met een toeter. Maar als hij alle lokalen langs gelopen was, was er 
meestal weer een uur om en dan kon hij opnieuw beginnen.

De Mammoetwet was nog niet ingevoerd, laat staan de Tweede Fase. We 
leefden nog onder de Dinosauruswetgeving. De leraren waren streng. 
We hadden respect voor ze, dat kent de jeugd van tegenwoordig niet 
meer. Het hele uur dicteren en je mocht niet naar de WC. Het scheelde 
ook dat er geen WC in het gebouw aanwezig was. Aan het einde van 
de dag hadden we allemaal een rood hoofd. In de middagpauze aten 
we buiten onze boterhammen op. Oud brood natuurlijk van twee weken 
geleden, met zonder beleg en geen boter. Als je rijk was. Want arme 
kinderen aten tulpenbollen.
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Frisdrankenautomaten waren er nog niet. We dronken water, zelfs op 
de schoolfeesten. Stoere jongens dronken het wel eens uit een vuil glas. 
Na de pauze begonnen de lessen weer, soms wel negen uur op een dag. 
Wat waren die leraren streng. Als je je huiswerk niet had geleerd, kreeg 
je strafwerk, dan moest je iets negenhonderd keer overschrijven. Als je 
geluk had. Sommige leraren sloegen je met hun Spaanse rietje, maar 
de leraar biologie gebruikte een Portugese dweil. En de wiskundedocent 
hanteerde natuurlijk de gradenboog; dat kon gemeen zeer doen. Daarna 
liep je weer naar huis, dat eindeloze eind. Door de sneeuw en op je blote 
voeten. Thuis begon je meteen aan je huiswerk, want dat kostte wel een 
uur of zes. Dat kennen ze tegenwoordig niet meer, hard werken. Elke dag 
dertig bladzijden uit het woordenboek leren, elke dag veertig sommen. 
Uit je hoofd, want we hadden geen papier.
Als er nog tijd over was, keken we naar de radio. Er was nog geen televisie, 
maar je moest toch iets leuks doen. Stroom hadden we niet, dat konden 
we niet betalen.
Het was de tijd van de woningnood en ons huis was een beetje krap. We 
sliepen in een stapelbed, vijf kinderen boven elkaar in de bezemkast. 
Veel slaap kreeg je niet want je moest weer vroeg op om dat lange stuk 
naar school lopen. Soms stonden we al op voordat we naar bed gegaan 
waren.
Mijn leukste herinnering aan de school? Onze kwajongensstreken, denk 
ik. Alle leraren hadden een bijnaam: de Neus alias Goofy, de Lat, niet 
alleen omdat hij zo lang was maar ook omdat hij daarmee sloeg. lk heb 
wel eens stiekem tijdens de pauze 'Lat' gezegd. Zachtjes in een hoekje 
natuurlijk. En op het bord heb ik wel eens twee letters uitgeveegd; dat 
zorgde voor een grote consternatie. Henkie heeft in de derde klas twee 
krijtjes verstopt, toen had meneer Buikie er nog maar één.

Bengels waren we, 
maar leuke bengels. 
Die jeugd van 
tegenwoordig, die 
weet niet meer hoe 
het vroeger was.

nog een paar jaar 
wachten. Dan wordt 
de TV uitgevonden...

Gelukkig maar...
Radio kijken is

zóóóó saai!
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Tas (2005)

Een leerling komt binnen.

Docent  Zo Jeffrey, je bent twintig minuten te laat.
 Waar is je gele kaart?
Leerling  Die heb ik niet gevraagd meneer.
Leraar  Geen gele kaart gevraagd? Waarom niet?
Leerling  Ik ben geschorst, dus ik hoor niet eens op school te zijn.  

U moet eigenlijk blij zijn dat ik er ben.
Leraar  Maar ik zie een geel stuk papier uit je tas steken. Laat eens 

kijken?
Leerling  Dat is mijn tas niet meneer. Die heb ik vanochtend gestolen.
Leraar  Gestolen? Gestolen? Mag ik hem dan even zien?
Leerling  Liever niet meneer, want er zit vuurwerk in.

De leraar stormt de klas uit en legt alles uit aan de coördinator. Die is 
verbijsterd en haalt de sectordirecteur erbij. Gedrieën gaan ze naar het 
lokaal en gaan om Jeffrey heen staan.

Coördinator  Heb jij vuurwerk in je tas, jongen?
Leerling  Nee hoor, kijkt u maar.
Coördinator  Ik zie inderdaad niets. Maar ik hoor dat je die tas gestolen 

hebt.
Leerling  Natuurlijk niet. Ziet u dit? Mijn naam staat erin. En dit is 

mijn eigen pasje.
Coördinator  Maar je bent toch wel geschorst?
Leerling  Ik geschorst? U kunt het op het prikbord nagaan, of in de 

computer.
Coördinator  Maar waarom zegt 

meneer Taas-Daamde 
dat dan allemaal over je?

Leerling  Geen idee. Ik denk dat 
hij de pest aan me heeft. 
Straks beweert hij nog 
dat ik te laat in de les ben 
gekomen.

Ik zei toch
dat er in die tas
vuurwerk zat...
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Dick Berents (1947) studeerde geschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht en promoveerde in 1976. Hij 
was docent geschiedenis op College Blaucapel en 
gedurende lange tijd de eindredacteur van ‘Blaudruk’. 
De Blaudruk was het blad van docenten, leerlingen 
en ouders van College Blaucapel in Utrecht en werd 
met enige onregelmatigheid uitgegeven. 

Wanneer het blad weer eens verscheen, werden de stapels tijdens de 
les uitgedeeld. Dat ging als volgt: de conciërge koos bijna altijd een zeer 
ongelukkig moment uit, bij voorkeur wanneer ik bezig was met de instructie 
van een complex stukje wiskunde. Dan werd er weliswaar op de deur 
geklopt, maar niet gewacht op een reactie. Er belandde gewoon een stapel 
Blaudrukken op het docentenbureau. Vervolgens werd het nog een hele 
kunst om de les goed af te ronden. Leerlingen keken namelijk alleen nog 
maar verlekkerd naar de stapel Blaudrukken. Wanneer het dan eindelijk 
zover was, was de column ‘Tip van Dick’ als eerste aan de beurt. Een 
bloemlezing van deze onder leerlingen en docenten populaire columns, 
samengesteld door mij als oud-collega en vriend, vindt u in dit boekje.

Philip van Egmond


