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Inleiding 

In Nederland zou aan school toch niets bijzonders moeten zijn? Het gaat z’n gangetje, 
vrijwel alle minderjarigen gaan erheen en daarna is het tijd voor werk of een hogere 
studie. Waarom daar nou een schoolbiografie bij schrijven? Ik gok zo dat het overgrote 
deel van de schoolverlaters er niet aan begint. Het is weg van school en verder live by 
tomorrow. Er zijn er natuurlijk ook van live by the past, maar dat zullen er veel meer zijn 
dan dat er ook zo’n boek maken. Dit is niet mijn enige reden. Mijn schoolleven ging totaal 
niet zoals gewoonlijk en het waarom komt uitgebreid aan de orde.  
Ik zal stilstaan bij de positieve gebeurtenissen, maar ook negatieve, want onbegrip over 
het ministerie van onderwijs, teksten in studieboeken die theoretisch gezien begrepen 
zouden kunnen worden en bepaald gedrag van personen kunnen niet uitblijven voor een 
goede weergave van de hoogtepunten van mijn gedachten. Dat betekent ook dat 
bepaalde personen niet vermeden kunnen worden bij negatieve betrekkingen, maar 
werkelijke namen noch verbasteringen ervan zal ik noemen. Hooguit een verzonnen 
naam. Voor beroemde mensen maak ik een uitzondering. Bovendien, schoolleven is niet 
altijd even leuk, maar soms wel het vermelden waard. Voor het boek echt begint, ten 
slotte nog even dit: mocht dit boek bekend worden, dan zal dat volkomen tegen mijn 
verwachting in zijn, maar zo ja, lees het dan vooral niet omdat het op een literatuurlijst 
staat en het voor een deadline uit moet. Enkel voor nieuwsgierigheid en lol of iets 
waardoor het op eigen wil is en anders niet. 
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Naar de Passie Amsterdam 
 
Het feit dat je nu de mogelijkheid hebt om deze biografie te lezen, is niet zo 
vanzelfsprekend en dat is niet eens omdat ik zo lang heb moeten nadenken of ik dit wel 
zou schrijven of niet. Er heeft een hoop moeten gebeuren voordat de middelbare-school 
De Passie Amsterdam mij wilde aannemen toen ik nog aan het einde van groep 8 zat, 
want na één gesprek met een medewerker van deze school ging dat zomaar niet. 
Gelukkig had deze school een directeur die, in tegenstelling tot de medewerker, het wel 
aandurfde om me toch aan te nemen. Nadat mijn ouders en de school een flink aantal 
brieven naar elkaar hebben gestuurd, stemde de directeur uiteindelijk toe. 
 
Vraag van de Cito-toets: “Wat is een kluizenaar?” Er valt te kiezen tussen A, B, C en D en 
het moet uit de context van de tekst gehaald kunnen worden. Terug naar de tekst. Ik lees 
een paar zinnen voor en een paar zinnen na dat woordje ‘kluizenaar’. Maar hoe vaak ik 
het ook lees, het lijkt steeds alsof de zinnen geen verband hebben met de zin met 
‘kluizenaar’. Wat ik wel zie, is dat antwoord A al opvallend vaak niet meer is aangekruist. 
Dan die maar en hopen dat ik mazzel heb. Het is eigenlijk hopen dat ik overal mazzel 
heb. De kans dat ik een vraag goed heb, is maar liefst 25%. Moet lukken. 
 
Natuurlijk kon ik nooit weten welke vragen er in de Cito-toets zouden voorkomen. Op 
het jeugdjournaal snakte een journaliste naar de vragen en beet haar tanden stuk op een 
van de Cito-boekjes. ‘Mag ik er even inkijken?’ ‘Nee, je mag hem wel bekijken, maar de 
vragen houden we geheim.’ We hebben in de klas wel een hoop geoefend van 
voorgaande jaren als training op die van het huidige jaar. Dat zal vast en zeker iets 
hebben geholpen, maar het bleven toetsen die je niet kon voorbereiden en voorzien 
zoals veel toetsen op middelbare scholen, bijvoorbeeld toetsen waarvoor je woordjes uit 
het hoofd moet stampen. Dat stampen is juist iets waar ik goed in ben. Natuurlijk is 
testen in inzicht zonder voorbereiding ook belangrijk, want de middelbare school is niet 
helemaal te doen zonder inzicht, zeker in de bovenbouw niet. Maar de verhouding 
tussen opgaven die je kon weten door te studeren en opgaven waarover je pas kunt 
nadenken op het moment dat je het maakt, is in de brugklas heel anders dan bij de Cito. 
Bovendien schoot bij de trainingen die we in groep 8 deden tekort dat de nabespreking 
slechts bestond uit het voorlezen van de antwoorden en niet het waarom van de 
antwoorden. Zo van “1: A; 2: C, 3: A, 4: B…”  
 
Ondanks mijn vele gokken en geweet-ik-niet, was er een diepe kloof tussen 
zenuwachtigheid en ikzelf. Bij misschien wel de meeste kinderen was dat anders. 
Waarschijnlijk had ik een gebrek aan inzicht in de betekenis van de toekomst. Dan heb 
toch lekker een lage score? Ik heb dan mijn best toch gedaan? De onderwijzer kan toch 
best wat voordeel bij sjoemelen? Op een gegeven moment was het tijd voor de uitslag. Ik 
kreeg net als de klasgenoten een envelop met daarin een 5 met daarachter twee cijfers. 
Die 5 was niet zo’n verrassing omdat elke Cito-score daarmee begint. Ik zat in de auto 
van m’n oma, samen met mijn broertje. We openden allebei onze envelop en vertelden 
daarvoor dat de score tussen 500 en 550 ligt. Bij mijn broertje was mijn oma razend 
enthousiast. Tegen mij zei ze: “Die score is ook goed, hoor!” Het bleef even stil. “Of niet?” 
529 hoorde bij VMBO-kader, dus het had slechter gekund. De middelbare school waar ik 
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naartoe wilde, boden echter alleen tl, havo en vwo aan. Toch was ik er nog niet erg van 
onder de indruk. Ach, dat Cito dat zegt, daar kan de onderwijzer een niveautje erboven 
bij praten, ik kan wel beter dan dat en trouwens, De Passie kijkt niet alléén naar de Cito-
score. Wie zou dat nou doen? Middelbare school is toch meer dan alleen inzicht in 
vraagstukken? Kortom, komt vast wel goed.  
Wat bleek dit toch een onderschatting! De onderwijzer van groep 8 komt aan het woord. 
Wat is het eindadvies? Zou hij inderdaad een niveautje erbovenop doen, of gaat hij toch 
netjes mee met Cito? Gelukkig. Hij adviseert vmbo-tl, dat moet ook wel kunnen. Dat had 
waarschijnlijk te maken met het feit dat hij me al kende sinds ik in groep 4 zat en dat 
begon met een heleboel quizvragen over hoofdsteden van landen van de wereld. Het 
duurde uren voordat hij eindelijk een land had gevonden welke ik eindelijk eens niet 
wist. Hij kan hebben gedacht aan vocabulaires van Nederlands en vreemde talen die 
later regelmatig zouden voorkomen als huiswerk voor toetsen. Daar komt het niet aan 
op inzicht, maar op stampen. Desondanks had De Passie nog steeds geen hoge 
verwachtingen. Zeker niet toen ik een gesprek begon met een van de medewerkers. 
Achteraf vertelde mijn vader me dat mijn oogcontact met de medewerker ontbrak, dat ik 
andere antwoorden gaf dan die passend zijn voor de vraag en zelf weet ik nog dat ik 
meerdere keren mijn lach niet kon inhouden omdat hij zoveel vragen stelde of misschien 
alleen al omdat er communicatie was. Nu had ik het erger gemaakt, want de 
verwachtingen die vanwege Cito toch al niet zo hoog waren, werden nog eens versterkt 
door mijn optreden in het gesprek. Wat ik me van de uitspraken van de medewerker 
herinner is zijn uitspraak die hij ongeveer drie keer herhaalde: “Want als jij ongelukkig 
wordt op De Passie, dan willen we jou niet eens hebben.” Natuurlijk kan ik ongelukkig 
worden. Maar op deze school niet alleen toch? Vergeleken met openbare scholen, want 
dit was een christelijke, zou ik me juist gelukkig voelen. Omdat hij degene was met een 
hoop zeggenschap over wel en niet aannemen van leerlingen, kan de zin juist beter 
worden omgedraaid, maar dan ben ik degene die de uitspraak doet: “Want als ik 
ongelukkig wordt omdat ik niet op De Passie zit, maar op een andere school, dan wil ik u 
niet eens hebben.”  
 
Tot nu toe heb ik twee aspecten rondom het aannemen besproken: de Cito en het 
gesprek. Ten derde en ten slotte vonden mijn ouders het fijn als ik wat begeleiding had 
bij omstandigheden in de nieuwe school. Er komt bijvoorbeeld opeens een zooi 
huiswerk en nieuwe vakken, de verkenning van de school gaat niet vanzelf en waar 
bewaar je op school mobieltjes, trein- en strippenkaartjes? Dat eerste was naar mijn idee 
de grootste verandering en dus hetgene waarin ik het meeste hulp nodig had. 
Begeleiding. Dat kan toch geen probleem zijn? Jawel, want het kon alleen als men precies 
wist wat er aan de hand was. Ik had geen dyslexie, geen dyscalculie, geen lichamelijke 
problemen, maar wat dan wel?  
 
Mijn ouders merkten dat ik op de lagere school qua gedrag afwijkend in elkaar zat. Als 
voorbeeld noem ik het verschijnsel dat kinderen soms op de grond gaan liggen als er 
niet gebeurt wat ze willen. Tot op een bepaalde leeftijd is dat nog normaal. Ik kon me 
een keer niet beheersen tijdens een spelletje tikkertje in groep 3. Wie getikt was, moest 
zijn handen in de vleugelstand houden en de hand vastpakken van degene die daarna 
getikt was. Zodoende kreeg je een grote ketting van leerlingen, die begon bij een zekere 
kant van een muur waarvan ik nog precies weet welk stuk muur dat was. Hoe dan ook, 
ik werd getikt en dat beviel niet goed en ik ging boos op de grond liggen. De 
onderwijzeres kwam naar me toe met een spottende, maar terechte opmerking over iets 
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met een ziekenwagen. Als er iemand op de grond ligt, lijkt het namelijk net alsof hij per 
direct moet worden overgedragen naar het ziekenhuis. Een andere keer in groep 4 
maakte een onderwijzer een opmerking omdat ik tijdens begrijpend lezen niet op zat te 
letten. “Je zit helemaal op de verkeerde bladzijde!” Aan het einde van de les vroeg ik 
altijd: “Wat voor cijfer heb ik?” Ik bedoelde het cijfer voor alles bij elkaar. Het cijfer voor 
gedrag, oplettendheid, dingen goed doen enzovoort. Omdat ze op een gegeven moment 
zo veel dagen achter elkaar een 10 gaf, werd ik dit gewend, zo dat een 9 en een half niet 
meer goed genoeg was. Op de dag van de opmerking over de verkeerde bladzijde vroeg 
ik het ook. Het antwoord: “een 8”. Daar werd ik dus niet zo blij van. Sommige dingen 
waren nou eenmaal te saai om naar te luisteren. Zeker als het begrijpend lezen was. 
“Rocco, je droomt soms, maar je doet wel erg goed je best. Ga zo door!” luidde een zin die 
ik nog weet uit rapport 1 van 3 van groep 4.  
Ik laat het hierbij voor wat betreft voorbeelden. De Passie was best bereid te helpen, 
maar niet zonder een diagnose, anders wisten ze niet hoe. Tijd voor een onderzoek in 
het GGZ. Ik deed een IQ-test. Zou ik net zo inzichtloos zijn hierin als in de Cito-toets? Ja, 
maar op een aparte manier. De score kwam weliswaar uit op iets tussen 80 en 90, maar 
het resultaat bleek zo dynamisch. In het ene onderdeel was ik heel goed, bijvoorbeeld 
puzzelen, in het andere niet, om er een uit te pakken taalschat. Daarna deed ik ook nog 
een gedragstest. Er was een vraag of het mogelijk is om te lachen bij een ongeluk, terwijl 
je pijn hebt. Ik dacht van wel, want ik had het eerder in het echt gezien. Daarnaast kreeg 
ik een tekening en ik moest beschrijven wat er gebeurde. Het stelde niet veel voor, er 
hangt een man aan een vlag en er is drukte rondom een auto. Ik zei veel, behalve dat er 
een ongeluk was. Om als laatst nog een vraag te noemen, een kindje krijgt een appel. Hij 
huilt omdat hij dan op zijn binnenwang bijt. Even later krijgt hij weer een appel. Waarom 
huilt hij op dat moment meteen? Waarschijnlijk was de vraag iets langer, maar ik wist 
het antwoord wel. De jongen dacht dat zijn pijn door appels kwam. Na een IQ-test, een 
gedragstest en voldoende kennismaking met de psycholoog kwam ze tot de conclusie 
een lichte vorm van autisme: pdd–nos, voluit geschreven pervasive developmental 
disorder not otherwise specified. De kenmerken ervan zie je vooral terug als het 
aankomt op de sociale wereld: je best doen om je normaal te blijven gedragen tijdens 
een gesprek, oppassen dat je niet te veel doorpraat over iets dat te maken heeft met je 
eigen interesse, vasthouden aan regels en niet zo zeer aan intuïtie. Pervasive slaat erop 
dat problemen diep doordringen in bepaalde ontwikkelingsgebieden. Developmental 
disorder is Engels voor “ontwikkelingsstoornis”. Bij de opdeling van de verschillende 
vormen van autisme is het bij sommige personen lastig om ze in een van die vormen te 
plaatsen. Sommigen zijn te vaag om ze zonder twijfel in het juiste hokje te stoppen. Die 
komen dus in ‘overig’ terecht en daar slaat not otherwise specified op. 
 
Daar kon De Passie niets mee. De school had wel begeleiding voor dyslexie en 
dyscalculie, maar kennelijk was autisme te zeldzaam. Het antwoord op het aannemen 
was nu luid en duidelijk néé. Mijn vader gaf me nog maar 1% kans op een herziening, 
maar dan moest er een wonder gebeuren. Dat schokte. Eerst was het van ‘wat kan mij 
die Cito schelen’, ‘het is maar een gesprek’ en ‘lekker ontspannen de vragen van de 
psycholoog beantwoorden’ en plotseling was het even slikken. Ik had natuurlijk nog 
geen idee waarom De Passie per se een diagnose moest hebben en al helemaal niet dat 
ze me op grond daarvan hadden kunnen weigeren. Er waren toch ook personen op die 
school die een andere stoornis hadden? Ik zag het dus als puur discriminatie en had in 
mijn hoofd een bedreiging: wordt ik werkelijk niet aangenomen, dan vliegt De Passie in 
de fik, dus ik adviseer om het maar niet te doen. Gelukkig hebben mijn ouders alles op 
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alles gezet om mij toch in die school te krijgen. Briefje van mijn ouders heen, briefje van 
school terug, net zo lang totdat het afgelopen was met het geweiger. Uiteindelijk is het 
wonder nog uitgekomen ook. Ik was bij tennisles, mijn vader kwam eraan om me op te 
halen en vertelde het. Maar ik reageerde niet met een vreugdedans en alle andere 
toeters en bellen die bij vreugde horen, ik zei alleen maar: “Oké, dat is leuk.” Van binnen 
gaf het wel een opluchting, maar ik reageerde expres zo, omdat ik vond dat het zo 
hoorde. Weigeren, pardon? Aannemen, o, oké, dat is beter, zo mag ik het horen. In de 
laatste briefje waarin dat stond, werd duidelijk dat ik van harte welkom was. Er stond 
uitdrukkelijk bij dat het goed is, maar dan wel met ambulante begeleiding en remedial 
teaching. Op naar De Passie! Het is wel zo dat het een uur reizen is met fietsen, trein, 
metro en lopen, maar dat woog niet op tegen iets anders: ik rekende erop dat op deze 
kleine, christelijke school minder gepest zou worden.  
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Klas 1 
 
Voor de school kon beginnen, moest er wel wat gebeuren met de boeken: kaften. Een 
vies woord. Toen de boeken aankwamen, zag ik tot mijn verbazing dat de kaft er al was. 
Ze hadden het beter dubbel kaften kunnen noemen. Maar waar dat nou voor nodig was? 
In Hoe overleef ik de brugklas is er een beschrijving over kaften, zo dat het net lijkt alsof 
het moeilijk is, een enorm gepruts en ellende waar je niet meer van af kunt komen. Ik 
dacht weet je wat, ik begin er niet eens aan! En inderdaad, ik begon er niet aan. Mijn 
ouders hebben dat werk helemaal op zich genomen. Daarna kwam een advies van mijn 
vader meerdere malen aan de orde om alvorens met school te beginnen eerst in de 
boeken te snuffelen. Dat ging mijn ene oor erin, mijn andere eruit, want dat was vreemd. 
Ik kende die boeken niet en daarbij, het was iets met school en het was nu vakantie. 
Dan over de treinreis en andere veranderingen. Het was eerst een kwartiertje fietsen 
van Heemskerk naar Uitgeest, dan 23 minuten met de trein naar Amsterdam Sloterdijk, 
2 minuten met de metro en dan een paar meter lopen. Mijn ouders vonden dat te heftig 
om alleen of alleen met mijn broertje te doen, omdat er veel nieuwe dingen bij kwamen 
kijken, bijvoorbeeld de wegen vinden om over te stappen, de wegen te vinden als er een 
trein uit zou vallen, besognes rondom de conducteur en het kaartje enzovoort. Dus 
begeleiding was gewenst. Bepaalde mensen met ervaring zouden goed van pas komen, 
maar niet alleen bij treinreizen, ook op school maakte ik duidelijk dat ik niets bakte van 
met nieuwe dingen omgaan. Bij de aula ging de bel, dus iedereen moest naar zijn eigen 
lokaal. Precies, zé moeten naar hun lokaal. Wist ik veel dat het ook voor mij gold? 
Geleidelijk aan en voor ik het wist liep de aula leeg. Wat moest er eigenlijk gebeuren met 
al mijn meegenomen spullen? Er zat voor mijn vader niets anders op dan mijn mentor 
inschakelen als begeleidster aan het begin van elke schooldag. Ook hielp een 
stappenplanlijstje. 
 
De brugklas begon met een kamp in Halfweg. Mijn verwachtingen waren niet bepaald 
positief, want ik ben nooit een kampmens geweest. Waarom niet? Het is allemaal zulk 
avontuur zoals door donkere bossen lopen met achtervolgende honden die je al kan 
horen blaffen van kilometers afstand, afwezigheid van familieleden (behalve mijn 
broertje), verlies van ordelijkheid rondom kleding en andere spullen, maar bovenal: 
verlies van onafhankelijkheid. Gelukkig hoefde het maar één nacht, maar die ene nacht 
was al gelijk een ongemakkelijke, voor een deel slapeloos. Ik sliep heel eventjes, werd 
daarna per ongeluk wakker en kon mijn emoties maar half bedwingen van het 
vastgeklemd zitten aan school. In mijn kleuterjaren kon ik het al niet hebben om een 
dagje uit te gaan. Dan moest ik bij het uitstapje mijn lunch opeten, terwijl lunch hoorde 
bij ‘thuis’, niet bij ‘school’. Het paste niet in het goede plaatje, er klopte iets niet. Het ging 
dan ook niet. Er was zelfs een periode dat hetzelfde gold voor ‘hardop praten’. Op school 
fluisterde ik alleen maar, het echte praten deed ik pas weer als de school uit was. Er is 
trouwens nog een reden waarom ik dat deed, maar dat is meer een onderwerp voor een 
basisschoolbiografie. Dit alles is natuurlijk allang over, maar het zal duidelijk zijn dat 
kamp geen plezier was. Van tevoren was mijn verwachting al dat ik huiswerk voor 
wiskunde wel leuk zou vinden. Dat kwam uiteindelijk nog uit ook.  
 
Vanaf hier zal onder andere naar voren komen dat ik een feitelijk persoon ben, zo dat ik 
dingen vaak ‘aan’ of ‘uit’ zie, maar niet half aan of half uit. Eerst de vraag ‘Is het zwart of 
wit?’ en dan als goede antwoord ‘het zit ertussenin, het is grijs, het overlapt elkaar een 
beetje, het komt niet zo nauw’, daar heb ik wel eens moeite mee. Daarnaast wordt en 
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werd ik moe van veranderingen. In begin klas 1 werd ik soms boos op een van mijn 
ouders vanwege de vraag ‘Heb jij huiswerk?’ Als ik thuis kwam van school, was ik 
gewend om lekker achter een beeldscherm te zitten of voetbalplaatjes te bekijken. 
Huiswerk was tot dan toe een wekelijkse bezigheid, niet een dagelijkse. Daarbij had ik 
helemaal geen zin in nieuwe, dikke en vooral onbekende boeken met soms onrustige 
pagina-indelingen. Ik wist soms niet eens welke bladzijden met het huiswerk te maken 
hadden. Kijken naar samenvattingen van voetbal in de eredivisie vond ik veel 
interessanter. Aan de hand daarvan kende ik punten toe aan acties van voetballers. Als 
er bijvoorbeeld een doelpunt gescoord werd, gaf ik dat 3 punten. Bij een overtreding 
vlakbij het strafschopgebied was het een punt eraf. Mijn einddoel van de 34 
samenvattingen die er in totaal zouden komen, was bepalen wie de beste speler van de 
hele eredivisie was. Erg leuk allemaal, maar dit belemmerde nog meer mijn aandacht 
voor het belangrijkste, school. Natuurlijk is het niet erg om even te ontspannen. Maar dit 
project leidde tot enorm veel stress, vanwege het in de computer invullen van de 
gegevens, eerst de hoofdgegevens van teletekst in punten bepalen alvorens de 
wedstrijden van de opgenomen band te bekijken, soms deed de opname het niet en 
moest ik wedstrijden op youtube opzoeken.  
 
Het belangrijkste aspect echter, was onwetendheden over bepaalde soort 
achtergrondinformatie. Misschien gebruik ik het woord ‘onwetendheid’ onder een 
andere definitie, in ieder geval bedoel ik er het volgende mee, zowel hier als verderop in 
de biografie. Stel je ziet op het journaal iemand praten en op de achtergrond staat een 
trap. Je weet dat die trap een bepaalde hoeveelheid treden heeft en telt het aantal op. 
Helaas ben je nog niet klaar met tellen, maar het beeld is alweer veranderd. De 
onwetendheid is in dit geval het aantal treden. En ik had weleens de neiging om dan via 
uitzendinggemist.nl alsnog op te zoeken hoeveel dat er waren. Het is een soort 
onwetendheid waarvan ik zeker weet dat het zeer zeldzaam is. Om nog eens een 
voorbeeld te noemen, maar dan in het voetbal: op een of andere manier moest ik per se 
te weten komen hoeveel tanden je kon tellen als een voetballer zijn mond open deed. 
Even op pauze. Een speler schiet naast, ho, even terug. Als je een lijn trekt tussen de bal 
en het gedeelte tussen de paal en de lat, was de hoek tussen deze lijn met het 
denkbeeldige verlengde van de lat dan groter of kleiner dan 45 graden? Dit soort dingen 
moest ik weten, anders zat het maar in mijn hoofd en kon ik niet verder met mijn 
analyse. Zeker niet als een jankstemmetje erin opdook dat smeekte om het te weten te 
komen. Bovendien was ik bang dat ik als ik het detail oversloeg en doorging, het detail 
mij nog jaren dwars zou kunnen zitten. Maar niet alleen bij voetbal was dat een 
probleem. Ook bij het kijken naar het jeugdjournaal. Dagelijkse kranten die de volgende 
dag alweer in de vergeethoek terecht kwamen, waren ook niet goed voor mij, want bij de 
stripverhalen telde ik alle letters en woorden bij elkaar op om te kijken hoeveel het er 
zouden zijn. Dat moest, moest ik op de terugweg van Sloterdijk naar Uitgeest afmaken. 
Op een gegeven moment ging ik van al die stress om de meest onzinnige 
onwetendheden te ontrafelen en analyses van de eredivisie bij te houden, langzamer 
eten en lekkernijen overslaan. Gelukkig was dat maar voor een paar dagen.  
 
Toch heb ik het voor elkaar gekregen om het ver te schoppen met mijn cijferlijst. In 
Frans en Engels werd ik steeds zelfstandiger omdat dat vooral stampwerk was en het 
grammaticagedeelte was net wiskunde. Alles zwart op wit op een paar uitzonderingen 
na, maar die stonden er dan ook bij. Dat ging uiteindelijk zo goed dat ik bijna zonder 
uitleggen van docenten tienen kon halen. Bij Engels was dat soms lastig, omdat er dingen 
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in voorkwamen waarvan het mij en waarschijnlijk ook andere klasgenoten niet duidelijk 
was om te leren. Ik protesteerde vaak: “Het stond niet in het boek!” Soms was dat 
onterecht, soms niet, maar de docent Engels gaf zelf ook eens toe in een toets van 
hoofdstuk 6: “Soms kan ik gemeen zijn.” Vanaf dat hoofdstuk ontdekte ik echter wel dat 
er iets compenserend tegenover stond. Iets waardoor dat ‘gemene’ toch niet mijn 
cijfergemiddelde voor dat vak omlaag bracht. Nou ja, compenserend… Eerder vroeg ik 
aan de docent of mijn broertje, die in klas 1b zat, dezelfde toetsen met zijn klas kreeg als 
ikzelf in 1a. “Dat is geheim.” Oké, mij best, hij wilde het niet bekend maken. Maar helaas, 
door na te vragen bij mijn broertje en het bekijken van zijn toetsen die hij zomaar naar 
huis mocht nemen, kon ik zien dat de toetsen gewoon hetzelfde waren. Welke toets onze 
klas te wachten stond, kon ik ook van mijn broer horen en vertelde het mooi door. Soms 
kan ik gemeen zijn.  
Maatschappijvakken en natuurvakken deed ik aanvankelijk nog niet op eigen initiatief, 
dat wil zeggen zonder dat mijn vader zei dat ik werk te doen had, omdat lappen teksten 
mij niet aanspraken. Bij teksten kon de remedial teacher mij goed helpen. Ze leerde mij 
hoe samen te vatten. Onder andere voor geschiedenis was dat handig, maar dat vak had 
in periode 3 ook een gedeelte waarbij men moest luisteren naar de docent om 
aantekeningen te maken. Ik deed zo goed mijn best dat ik precies wilde weten en alles 
wilde volgen wat de docent vertelde. Het enige nadeel voor de gehele klas: ook de 
details. Om de tien seconden stak ik mijn vinger op om vragen te stellen. De docent liet 
er niets van merken, de leerlingen ook nauwelijks, op wat gezucht na. Dus ik ging 
gewoon door met al mijn geduld en kreeg veel later pas door dat dat irritant was. 
 
Wiskunde en Frans is een apart verhaal. De docente wiskunde gaf zo’n 100 bladzijden 
mee per week, zodat mijn vader en ik allebei dachten van “laat maar”. Bij toetsen 
scoorde ik niet zo goed. Het lag bij de eerste twee toetsen op het randje. Bij de derde 
toets mocht ik er gewoon mee naar het leerlingendomein om het daar te maken terwijl 
de les allang afgelopen was. Daarna vroeg ik de docent of ik de toets gewoon thuis mocht 
maken. Dat had ik wel nodig, het was in de klas altijd zo rumoerig, repetities of niet. Mijn 
belangrijkste motief spreekt voor zich. Ze zei: “Ik heb vertrouwen in je!” Dat klonk als 
een ja, dus ik naar huis en mijn vader alles voorzeggen en wat was ze verbaasd over mijn 
geweldige resultaat na al die missers! Mijn vader wilde het echter niet bij voorzeggen 
laten, maar verzocht de docente om het onderwerp ‘verhoudingstabellen’ nog even uit te 
leggen. Het was echter pas in de derde klas dat ik wist hoe dit werkte, ofwel: van de 
uitleg van haar kwam niets meer terecht. Zoiets hoor je als docent natuurlijk niet te 
doen, maar er ging wel meer niet helemaal goed als het aankwam op repetities regelen, 
zoals in het volgende naar voren komt. Dit alles van daarnet ging over een repetitie op 
een bepaald papiertje, zoals alle repetities heel logisch op aparte papiertjes worden 
gemaakt. Echter, van de meeste repetities zei de docente: “Haal je wiskundeboek maar 
uit je tas, doe ‘m open en maak de diagnostische toets maar die erin staat. En denk erom: 
geen bladzijden omslaan om op te zoeken hoe bepaalde theorieën in elkaar zitten!” (Die 
theorieën hadden we namelijk al moeten leren, zoals dat bij toetsen verwacht wordt) 
Ten slotte kan ik over repetities nog noemen dat de docent soms weleens dingen voor 
zei als je naar haar toekwam en dat ze geen zin leek te hebben in discussies. Als je maar 
vaak genoeg zei dat je het niet begreep, zei ze het antwoord voor en als je vond dat ze 
iets ten onrechte had fout gerekend, dan kon je wel naar haar toe komen om te zeggen 
dat je recht hebt op een hoger cijfer, maar antwoordde ze: ‘ja, maar een acht is ook goed 
hoor!’ 
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Ook orde houden was bepaald niet haar sterkste kant. Zoals ik al zei, was het tijdens 
repetities nooit stil. Ze had zelfs een paar leerlingen nodig die namen op het bord 
moesten bijhouden. Deze namen waren van leerlingen die zich niet goed gedroegen (op 
z’n minst praatten ze teveel). De docente zelf riep door de klas vaak voor straf: “Jij gaat 
de hele klas schoonmaken!” En dan op z’n Vlaams uitgesproken, want ze kwam uit 
Azerbeidzjaan en daar hebben ze geen Nederlandse klinkers. Voor de hele klas zei ze 
trouwens wel meer ongepaste dingen als: “Rocco zegt dat hij veel vertrouwen heeft in 
een goed cijfer bij het volgende hoofdstuk!” en “Ik hou van jullie!” Een keer probeerde ze 
van te voren met de klas af te spreken dat wie te luid praat naar de gang moet. Die keer 
waren twee meisjes in overtreding gegaan vanwege het te luid lachen. Maar twee 
leerlingen naar de gang was geen goed idee, nee, dan gaat het geinen daar verder terwijl 
het de bedoeling is om ‘na te denken wat je net gedaan hebt’. Dan maar om de beurt naar 
de gang. De ene ging er heen en kwam terug. Nu was de andere aan de beurt en… dat 
was mevrouw de docente vergeten. Ach, dingen vergeten. Dat overkomt iedereen toch 
weleens? Juist, en daarom was de tweede die aan de beurt was zo vriendelijk om een 
herinnering aan haar door te geven: “Moet ik nu?” “O ja”, zei de docente, “heel goed dat 
je me eraan herinnert”. Daarna liep ze naar de gang, en ze gaven elkaar een knipoog. Mij 
vond ze helemaal geweldig. Ik was altijd stil en dat was voor haar de moeite waard om 
het mijn vader te vertellen. Wat orde betreft was het vak Frans in de tweede helft van 
het schooljaar een ‘verlengde’ van het vak wiskunde, want de nieuwe docent Frans kon 
ook al geen orde houden. Vanaf het begin van de eerste les niet. Op zich niet heel gek, 
want toen hij zich begon voor te stellen, zei hij: “Ik ben meneer van Maas, ik kom uit 
Limburg…” Een enorm gelach gaf dit als gevolg. Uit Limburg afkomstig, einde autoriteit. 
De tweede les hoopte hij op wat minder rumoer, maar nee hoor, het geklets hield aan. Zo 
nu en dan kwam er een strenge docent langs om te klagen dat er te veel werd gekletst en 
even was de klas stil, maar zodra deze zich weer omdraaide en de deur sloot, deden de 
monden juist het omgekeerde. Maas probeerde het op te lossen met het dreigement: “Ik 
waarschuw niet meer hè!” Echter dat zei hij per les wel een stuk of dertig keer achter 
elkaar. Soms stuurde hij toch nog wat mensen naar de conciërge, maar dan kwamen ze 
terug met de smoes “Hij zei dat we terug naar de les mochten gaan” en Maas geloofde 
het ook nog. Op een gegeven moment was een leerling de chaos zat. Hij stelde aan iedere 
leerling voor om uit de klas weg te lopen als één iemand eruit werd gestuurd. De 
volgende les ging er eentje uit. Zo’n twee derde van de klas deed mee aan het voorstel, 
waaronder ik. Want wat kon mij die uitleg schelen? Met zo’n rommelige sfeer nog erbij 
ook. Tienen haalde ik voor Frans toch wel, uitleg of niet. De volgende les was Nederlands 
in lokaal 1.06 en die les moest even wachten, want de directeur had het woord. “Dit mag 
nooit meer gebeuren.” Natuurlijk zei hij wel meer dan dat, maar hier kwam het op neer.  
 
In de tweede helft van de brugklas kreeg ik ambulante begeleiding van een mevrouw, 
Ester Veenema. Het was ten eerste haar doel om pestgedrag op school aan te pakken en 
dat deed ze door zowel de klas als mij te vertellen wat te doen. Ik was bijvoorbeeld 
streng tegen vliegen doodslaan. Dat merkte de klas en vervolgens deden ze net alsof ze 
een vlieg doodsloegen. Ten tweede moest ze mij uit mijn ontkenningsfase halen, dat wil 
zeggen het ontkennen van pdd-nos. Eigenlijk was dat de remedial teacher al gelukt met 
het vertellen dat zonder diagnose geen hulp mogelijk zou zijn geweest bij bijvoorbeeld 
grote lappen tekst. Ik liet het echter niet merken dat ik was overtuigd, want pdd-nos is 
niet net zo afwijkend als dat mensen een bril dragen. Zo’n 1 op de 100 mensen heeft een 
vorm van autisme, er hebben er echt wel meer een bril. Uit schaamte wilde ik me er dus 
niet zomaar merkbaar bij neerleggen. Die ontkenningsfase is nu allang voorbij, maar niet 
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zonder een andere ontkenning: ‘anders zijn’. Dat vind ik nog altijd te ver gaan, omdat dat 
net is alsof elk onderdeel van mijn leven anders is. Net als bijna ieder mens van 18 kan ik 
gewoon lopen, staan, zien, praten, ethisch denken, etc. Slechts bepaalde onderdelen zijn 
anders. 
 
In de loop van dit schooljaar werd ik steeds veeleisender in mijn cijferlijst. Toen ik al 
maanden de lijst schoon kon houden, dus geen onvoldoendes, moest ik van mezelf zo 
doorgaan. Helaas was het bij gym dan toch raak. Een onvoldoende voor de piepjestest. 
Daar was ik echter nog niet erg over onder de indruk, want gym, dat is zo apart. Bij 
school denk ik aan breinbreken, niet aan conditie trainen. Het zat een beetje dwars, 
maar goed, het was geen cijfer voor een echt schoolvak. In periode 4 kwam er een toets 
over krachten en massa, veel moeilijker dan ooit. Bij deze toets merkte ik dat 
natuurkunde geen vak is waarbij je door te lezen en samen te vatten goed scoort. Dat is 
bij maatschappijvakken. Ik haalde een 6,3, maar mijn emoties kon ik niet beheersen na 
het maken van deze toets. Nog maar 2 periodes geen onvoldoende en dan ben ik er. 
Alsjeblieft niet toch nog! Een lichte shock maakte Engels doordat in de taakkaart stond 
dat er een luistertoets aan komt, want ik had niet al te goeie herinneringen van het 
onderdeel begrijpend luisteren tijdens de entreetoets van groep 7. Bovendien kreeg ik 
daarna nooit meer luisteropgaven in de vorm van toetsen en helemaal niet in een andere 
taal. Grammatica, zinnen en vocabulaires, alleen die bevielen me redelijk. Ik had een 
slecht voorgevoel. De luisteropgaven in de vorm van oefeningen in het werkboek 
verstond ik alvast niet. 
Maar goed, een dag was het zover. De mevrouw bij de luistertoets praatte rustig aan. Ze 
had het ook snel kunnen doen. Dan was er minder tijd voor mijn nutteloze geweet-ik-
niet. Het eindresultaat was een 2, maar ik mocht precies dezelfde toets, zelfde blaadje, 
overdoen. Daarnaast kreeg ik twee antwoorden van de vijf van een klasgenoot van mij. 
Die sloeg ik in mijn hoofd op en omdat de toets uit maar vijf vragen bestond, kon ik 4 
cijferpunten extra in mijn zak steken. Zonder zijn hulp was ik ook in die herkansing op 
een 2 blijven staan, nu werd het een 5. Op het randje toch nog een onvoldoende in de 
allerlaatste periode! Ja, maar dat was voor een gedeelte wat niet voor te bereiden was. Ik 
had nog geen onvoldoende staan voor voorbereidingen. 
De aller aller laatste toets was een biologietoets. Die kon je voorbereiden, dus dit moest 
echt een voldoende worden. Aan het einde wist ik niet hoe ik hem gemaakt had… Even 
later was het cijfer bekend…. 5,2. Aargh! Al met al heb ik met begeleiding van mijn vader 
maar natuurlijk ook mijn eigen inzet een 8,1 op mijn lijst kunnen halen, goed voor 
havoniveau. Lager dan een 7,7 was vmbo-tlniveau. 
 
De piepjestest verdient nog wat meer toelichting. Bij deze test is het de bedoeling om 
vanaf een zwarte lijn 20 meter naar de zwarte lijn aan de overkant te rennen als er een 
piepje klinkt. Het duurt even en dan klinkt er weer een piep en zo ren je dus zo vaak als 
je kan naar de overkant. De periode tussen de piepjes worden steeds korter. In het begin 
kun je nog lopen, maar zo langzamerhand moet je sprinten om op tijd aan de overkant te 
komen. Red je de overkant te laat of ga je te vroeg weg, dan telt dat als een strafpunt. Bij 
2 strafpunten lig je eruit. Je mag ook geen ovalen rennen, het is steeds de bedoeling om 
vanuit stilstand op de zwarte lijn te vertrekken.  
Om het wat meer stimulerend te maken, zit er achter het continue gepiep een muziekje 
dat dient om je doorzettingsvermogen ietsjes op te krikken. Daarnaast heb je om de zo 
veel tijd een vrouw die roept: “trap een half … trap 1 … trap 1,5 …” Bij trap 6,5 red je net 
een voldoende.  
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Maar voordat onze klas het deed voor het echie, was er wekelijkse training. En die bleek 
ik hard nodig te hebben! Ik begon bij trap 3,5, goed voor het cijfer 2,5 (dat mocht 
trouwens niet zo op de cijferlijst staan omdat in de brugklas lager dan een 3 halen niet 
mogelijk was). Ik was daarmee als voorlaatste van mijn klas eruit en was daarom 
behoorlijk kwaad op mezelf. Ik bedacht een plan. 10 meter van mijn huis ligt er een 
stenen veld met redelijk goede afmetingen om de test op te trainen. Het muziekje dat 
erbij hoorde, had ik natuurlijk niet in huis, maar dat mocht ik van de docent gym 
kopiëren. Van toen af aan kon ik aan de slag met de piepjestest thuis wanneer ik wilde 
en dat kwam er dan ook van. Het resultaat was een verbetering die is te vergelijken met 
een lineair stijgende lijn: iedere week een halve trap hoger. Mijn trap voor het echie 
kwam uit op 5,5, goed voor het cijfer 4,5. Volgend jaar beter…  
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Klas 2 
 
Mijn fanatisme kende zijn grenzen niet. In de vakantie op de terugweg van Hongarije 
naar Nederland nam ik me voor om komend schooljaar écht mijn best te doen. De 
boeken kwamen eraan en nu was mijn houding niet meer van ik moet niets hebben van 
die boeken (op kaften na), maar openen die boel en kijken wat erin staat. Eerst even 
Frans, want dat vond ik het leukst. Het begon met de passé composé (de voltooid 
tegenwoordige tijd). Dan bij geschiedenis meteen de eerste 3 paragrafen doornemen en 
samenvatten.  
Dat samenvatten was trouwens enorm doorgeslagen nadat ik er eens van had geproefd 
bij de remedial teacher tijdens de brugklas. Zodra ik merkte dat een tekst veel korter 
was te schrijven, erachteraan. Ik heb zelfs geld uitgegeven aan de conciërge om kopies te 
maken van een aardrijkskunde- en geschiedenisboek van klas 1 om die vervolgens 
helemaal samen te vatten. Ook tijdens een bepaald feestje waarin mensen een film keken 
op school zolang het nog niet donker was. De conciërge dacht tijdens het kopiëren dat ik 
een boek kwijt had gemaakt.  
Voor een paar vakken stond ik gemiddeld afgerond een 10 op mijn rapport, voor 
wiskunde was lager dan een 9,3 mij nooit overkomen, het was altijd een 9,3 of hoger. Bij 
Frans had ik hoogstens maar 1 fout bij een methodetoets en dan nooit bij grammatica- of 
stampwerkonderdelen, maar altijd bij luister- en tekstgedeelten. Zodoende werd het 
nooit lager dan een 9,6. Aan het einde kwam een heel gedoe met gespreksvaardigheid. Je 
had een schrijfboek waarin je zelf gesprekken mocht verzinnen om vervolgens uit te 
voeren in het zogeheten Taaldorp. In dat dorp kreeg je een evaluatieblad met daarop een 
paar getallen 1 t/m 4 waarbij 4 de beste was. 3 gesprekken waren er te voeren. Bij alle 
drie, zelfs bij een strenge beoordelaar kreeg ik alle 4 de punten. Maar qua totaal was 
daar niet een ‘uitmuntend’ te behalen. Ik kreeg uiteindelijk maar een 8,5, waarschijnlijk 
door het schrijfgedeelte dat iets te kort door de bocht was geweest. Daar ging mijn 
gemiddelde. 
 
Dat ik zo veeleisend was, merkten docenten en leerlingen maar al te goed. Ik kreeg een 
heleboel commentaar als “Ga er niet teveel aan leren, want van jou weet ik dat dat niet 
goed is”, “Ik zou dit wel erbij leren, maar je gaat daar niet 4 uur over doen!” en “Eej, je 
mag soms best ook eens in je neus peuteren hoor!” Leerlingen juichten als ik eens een 
keer een minder goed cijfer had dan gewoonlijk. Daarnaast had ik de gewoonte om bij 
repetities heel lang bij docenten te argumenteren waarom de nakijk op een lager cijfer 
uitkwam dan ik had verdiend. Het kan zijn dat ze het vanbinnen zeurzang vonden, maar 
dat maakte mij dan niets uit. Kansen grijpen wanneer het kan, vond ik belangrijker. 
 
Tot zover mijn studiefanatisme. Nu lichamelijk. Bij de piepjestest in lichamelijke 
oefening had ik opeens een stuk meer progressie geboekt. Het begon in de brugklas met 
trap 3 en een half, nu werd het trap 7. Een onvoldoende hoefde er dan ook niet meer bij 
te staan. Die training die ik er voor gebruikte, had niet alleen eigen progressie tot gevolg, 
verschillende mensen waren er van onder de indruk: schoolgenoten van andere klassen 
vertelden aan mij door dat ze het verhaal hebben gehoord van de docente gym en gaven 
compliment, de docent gym vond het kennelijk waardig genoeg om het aan meerdere 
klassen door te vertellen. En een jonge man vanaf de flats die rondom het stenen veld 
lagen, was ook positief en zei: “Ik zie niemand zoals jij zo met die koptelefoon heen en 
weer rennen.” Bij handvaardigheid was er een leuke opdracht om een papieren winkel 
te maken. Je was helemaal vrij om te kiezen wat voor een en het was zo leuk dat ik niet 
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kon wachten tot het volgende week was om eraan verder te werken. Binnenin maakte ik 
het wel een beetje rommelig, maar het was toevallig dat de docente voor de klas zei dat 
het rommelig mocht zijn mits het een oude winkel was. Ik draaide het mooi om: ik heb 
hem rommelig gemaakt, dus hij is oud. De buitenkant daar had ik geen zin meer in, dus 
die heb ik lekker afgeraffeld met wat bruin verf, want de winkel was alleen maar en 
geheel van hout. Dus, hoewel ik best een stuud genoemd kon worden, plezier en 
afwisseling was er ook genoeg. Mijn eindcijfer: een 8,8, goed voor havo. Ik vond het 
alleen wel een beetje jammer dat het cijfer voor de komma net niet op een negen 
uitkwam. 
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Klas 3 
 
Alle havo-onderdelen die in klas 2 aan de orde kwamen, heb ik niet zonder moeite 
kunnen afwerken. Toch vroeg ik er zelf om: wie hoge cijfers haalt, gaat naar hoger 
niveau. Het bleek wel makkelijker te zijn dan ik dacht. Misschien was het juist de 
overschatting dat mijn gemiddelde voor de eerste periode een 9,6 was. Dit hoge 
gemiddelde kon ik ook danken aan de extreem goede uitlegger en docent wiskunde die 
tevens docent Latijn en Grieks was. In de eerste les was mijn houding van o dat zal heel 
moeilijk worden, gelukkig begint dat vak pas het 7e uur, maar hij was het startschot voor 
mijn bekwaamheid en grote interesse in de wiskunde. Het bleef sindsdien mijn 
lievelingsvak, op meetkunde na. De repetitie van het eerste hoofdstuk moest ik wel 
afraffelen, zo dat van mijn vertrouwen daarna veel minder overbleef, maar het bleek dat 
ondanks de weinige tijd ik toch alle opgaven goed deed op een paar ongeluksfoutjes na. 
Het werd een 9,8, alsof de opgaven mijn boezemvriend waren, in veel of te weinig tijd. 
Het gemiddelde cijfer van de klas was een 5,6.  
Omdat klas 3 havo mij zo goed verging, stelden mijn ouders voor om mij door te laten 
stromen naar vwo. Ik vond het een spannend idee om op zo’n manier op te stromen, 
maar ik ging akkoord. Het personeel van De Passie stemde ook in met het voorstel. De 
totale sprong van vmbo-kader naar vwo was dus uiteindelijk een feit. In vwo was het 
even slikken. Opeens haalde ik alleen maar achten en geen negens en tienen. Gevolg was 
dat mijn fanatisme wat verminderd werd, maar dit gold zeker niet voor wiskunde.  
Sinds het Junior Eurosong van 2009 kreeg ik een geweldige drang om beroemd te 
worden net als die tienerzangers, met datgene wat mij begon te interesseren, wiskunde. 
Bij dat vak bleef ik op mijn broertje na de beste van de klas, dus ik zette hard door tot de 
dag van vandaag. En wat ik me nog altijd tot de dag van vandaag afvraag bij dat festival 
is hoe één kandidaat het heeft geflikt om gedurende een grote periode een heleboel tijd 
vrij te maken voor de repetities, audities en dergelijke, terwijl deze gewoon gemiddeld 
voor alle vakken een 9,8 stond. De presentator zei een 9,8, geen tiende hoger of lager. Ik 
probeerde het in mijn hoofd te nuanceren: ja, maar het kan zijn dat landen minder 
streng rekenen, dat ze minder hoog onderwijs verstrekken, dat ze op lager niveau zit. 
Maar zekerheid gaf dat niet. Voor mijn verdere ideeën over beroemdheid, die ik vanaf 
het Songfestival 2009 heb ontwikkeld, kunt u/kun je mijn verhaal Niets bijzonders lezen, 
gemaakt in april 2013.  
Het vreemde was dat ik voor aardrijkskunde, waarin altijd teksten stonden om te leren, 
hoger stond dan wiskunde. Het scheelde wel dat de docent, een man van over de 70 
trouwens, niet doorhad dat iemand een antwoord doorfluisterde, dat aan het einde van 
de les en dus van de toets iemand door het nagepraat van de hele klas heen ook een 
antwoord zei, terwijl ik de toets nog niet had ingeleverd en dat ik het verzweeg als de 
puntentelling te hoog was uitgevallen maar er wat van zei als dat te laag was. Ik heb 
zodoende allemaal onverdiende toetspunten binnengehaald. Maar als ik zo alle 
toetspunten waarvan ik nog weet dat ze onverdiend waren, bij elkaar optel, kom ik op 
slechts 2 en een half uit. Dat valt dus wel mee. 
 
De docent aardrijkskunde, de heer Blom, had zijn eigen manieren van doen, denken en 
uitspreken, maar ik ook. Bij de eerste toets topografie vroeg Blom van tevoren of zo’n 
toets ‘geen probleem zou zijn voor mijn handicap’. Ik zei van natuurlijk niet. Maar ik had 
niet door dat het cijfer ook iets minder kon zijn dan een tien, terwijl dit soort toetsen 
niets anders was dan een kwestie van stampen. Toch haalde ik het net niet, omdat van 
één rivier mij de naam was ontglipt. Velen maakten hun toets gewoon foutloos, het was 
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dus een grote schande. In onthouden was juist ik degene die dat moest laten zien, want 
dat was (en is) mijn talent. Nooit meer zal ik vergeten dat de rivier Brahma Putra heet. 
Het gevolg was niet goed kunnen letten op de uitleg die na de toets volgde. Ik lette op de 
fout. Bovendien raakte het aanhoren van de cijfers die Blom voorlas na de nakijk mij 
enorm. Vreemd genoeg was dat vergeten van net één plaats, rivier of land niet eens 
eenmalig.  
Bij dit vak hadden we het ook eens over de islam en dan over Mekka. Ik raakte eens in de 
war, want een wet van de Koran zegt dat je moet bidden met het gezicht naar Mekka 
gericht. Dan mag je dus ook 180 graden draaien, immers de aarde is rond. Dit vroeg ik 
aan Blom en hij kon daar wel om lachen.  
Nu iets over het gedrag van deze docent zelf. De eerste dag liep hij met een bepaald soort 
shirt en broek. De tweede dag met diezelfde kleding, kan nog. Echter, na een paar 
maanden viel mij op dat hij nog steeds geen behoefte had aan wat verandering… Ik hoop 
dan maar dat het zijn uniform was. Verder vertelde hij bloedserieus aparte verhalen als 
we weer eens waren afgedwaald van een aardrijkskundig onderwerp. Ten eerste zei hij 
tegen ons dat we duidelijk in de eindtijd leven, gezien de economisch onherstelbare 
wantoestand. De aarde vergaat tijdens ons leven nog. Ik werd daar wakker van, maar 
toen kreeg ik te horen dat het nu nog niet aan de orde is. Ten tweede kreeg de klas een 
waarschuwing om tijdens bezoeken in vakanties geen tempels van andere geloven 
binnen te gaan, vanwege schadelijke gevolgen die kunnen optreden aan geest en 
lichaam.  
Daarnaast gebeurden er bij toetsen nog meer gekke dingen, behalve de nonchalance met 
cijfers. Een toets was bijna ten einde, dus vroeg hij mijn broertje zachtjes: “Ben je 
klaargekomen?” Bij een andere toets was er een vraag met vier hoofdletters A, B, C en D, 
wat mij deed vermoeden een meerkeuzevraag te zijn. Ik beantwoordde de vraag dus 
heel kort met ‘A’. Maar het bleken deelvragen waarbinnen twee zinnen geschreven 
stonden, elk gescheiden door een schuine streep. Bedoeling was dus bij elk van de 
hoofdletters te onderstrepen welke zin juist was. Gelukkig was Blom zo aardig om mij de 
vraag over te laten doen. Wel moest hij nodig tegen de hele klas zeggen dat ‘ik de vraag 
niet begreep door mijn handicap.’ Geregeld kwam het voor dat mensen een toets niet 
hadden voorbereid op de dag dat deze moest worden afgenomen. Normaal gesproken is 
dat dan gewoon pech. Niet bij de heer Blom. Terwijl degenen die het hadden voorbereid 
een toets maakten, legde Blom een nieuw stukje theorie uit in hetzelfde lokaal. En hij 
matste ons wel meer, zeker mij, want bij een Atlasvraag sloeg ik soms een bladzijde om 
als ik dacht er niets mee te kunnen. Dan hield hij me tegen en zei: “Je begint goed!” En als 
ik een toets niet afkreeg, mocht ik deze later afmaken, op voorwaarde geen antwoorden 
van klasgenoten te vragen tijdens andere lessen. Ik ging akkoord. Echter, praten met 
klasgenoten over alles wat je niet begreep en raar vond aan de toets, daar heeft Blom 
niets over gezegd. Ik kwam naar een klasgenoot en zei van ‘hee, die vraag was een beetje 
raar, zoiets stond niet in het boek, zoiets kun je dus ook helemaal niet weten!’ En wist ik 
veel dat hij erop zou reageren met een antwoord op een toetsvraag waar ik niet om 
vroeg? 
 
Bij biologie hadden we het in de derde periode over regelingen van het menselijk 
lichaam. Dat was zo’n groot thema dat de tijd die ik eraan kwijt raakte om een repetitie 
te leren 10 uur bedroeg. Het kwam allemaal door de grote lappen tekst. Ik moest er 
kennelijk soms wat voor over hebben om van havo naar vwo te gaan. En op de dag van 
de repetitie, het zou toch niet? Viel de repetitie uit! Het werd opgeschoven naar 
volgende week en intussen moest ik ophalen wat ik was vergeten. Dat loste ik op door 
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nog 1 uur even kort de theorie door te nemen. In totaal was het dus 11 uur studeren. Ik 
heb nog zo tegen de biologiedocent gezegd van ‘maak die toetsen nou niet zo groot zoals 
die keer toen ik in klas 2 zat en 6 uur aan de bak moest’, maar dat hielp dus niet. 
 
In de derde klas was het zo zoetjes aan tijd voor een verkering. Vanuit een mooie preek 
van een meisje, Estelle Bosse, dat als ik het mij goed herinner over wonderen ging, werd 
ik verliefd op haar. Bij elk gesprek toonde ze interesse, keek mij aandachtig aan en 
luisterde goed. In april 2010 kwam er een pannakooi in plaats van de fietsenstalling. Het 
publiek was bomvol en ook zij zat er bij. Ze zei dat ze mij zou aanmoedigen als ik aan de 
beurt was. Ze leek zich echter meer te interesseren voor mijn klasgenoot Bart Steenen, 
die later in het jaar ook op onze school kwam. Toen hij en ik naast elkaar zaten en Estelle 
tegenover ons, bleek Estelle zich meer te interesseren voor Bart. Misschien ook wel 
normaal, want hij en niet ik was de nieuweling. Maar op msn zei ze ook nog eens dat 
Bart zo naar haar huis zou komen. Die jongen was duidelijk veel beter in sociaal contact 
met meisjes en aangaan van verkeringen. In februari 2010 was de zekerheid er echt: ze 
was niet verliefd op mij, dus einde verhaal, op naar de volgende. 
 
Die volgende was Sara Jans, die ik tijdens de wedstrijd van Nederland-Kameroen in het 
WK van 2010 leerde kennen op een schoolfeestje. Ze stelde mij opeens enorm veel 
vragen en op hyves nam zij het initiatief om een vriendschapsverzoek te versturen. Ik 
accepteerde meteen en stuurde in de zomervakantie zo veel berichten dat ze zich 
misschien bijna gestalkt moet hebben gevoeld. Verliefd werd ik pas echt toen ze zei: “Ik 
bewonder je” als antwoord op een kort berichtje van mij over de sprong van vmbo-
kader naar vwo. Verder vertelde ik ook over mijn interesse in wiskunde. Ze stelde 
daarna een vraag hoeveel euro ze had verdiend bij het maken van een boot, dit in de 
vorm van een rekensom. Die beantwoordde ik met gemak, omdat er maar 2 bekenden en 
1 gevraagde was. Toch kreeg ik een compliment terug dat ik dus echt goed ben. Opeens 
stuurde ze niets meer, begrijpelijk als je zo wordt overdonderd door te veel e-
mailberichten, die ik stuurde om het gesprek maar aan de gang te houden. Nou ja, dan 
gaan we wel weer door in klas 4 en dan kan het mondeling. 
 
Over het algemeen voelde het onderwerp verliefdheid in mijn derde jaar aan als iets 
gevoeligs en emotioneel. Het Junior Eurosong 2009 had een Belgische finalist van 9 jaar, 
Laura Omloop. Ze zong goed, maar vooral het onderwerp, dat ze verliefd was op een 
jongen waarvan ze de naam niet bekendmaakte, was voor mij het opletpunt. Zou ze echt 
verliefd zijn of zingt ze wat ze niet is en ook niet meemaakt? Als ze echt verliefd is, heeft 
de jongen die dit liedje meerdere keren op tv hoort wel een bijzonder goed leven. Want 
lang niet alle jongens hebben een meisje dat verliefd is op hem en al helemaal niet eentje 
die zo verliefd is dat ze voor groot publiek er herhaaldelijk over zingt. Zeker als de 
jongens nog jong zijn. Dat zou bij het vriendje van Laura zeker het geval zijn, want Laura 
zelf was negen. Intussen had ik nog niet eens een normale verkering gehad. Oké, dat was 
het Songfestival 2009, nu is het april 2010, veel later dus en die zangers en zangeressen 
zijn dan allemaal weer vergeten en zitten gewoon op school. Het zou anders wel heel gek 
en vervelend zijn: een jong meisje van nog maar 9 die toch nog maanden lang bekend is, 
terwijl mij vrijwel niemand kent op mijn vijftiende. Ik dacht, laat ik maar weer eens naar 
Ketnet kijken voor mijn lievelingsprogramma’s. Potverdikke kwam ik haar weer tegen. 
Het bleek een herhaling te zijn van de voorronde van het Songfestival, zeker omdat deze 
geen andere programma’s te bieden had. Aan het einde had ik echter wel spijt dat ik de 
tv niet wat eerder heb aangezet. Dat heeft ertoe geleid dat er nog een vraag tot nu in 
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mijn hoofd blijft opgeslagen, hoe onnodig ook. Bij elk muziekje kreeg ik niet alleen het 
podium te zien, maar tussendoor, om de boel wat minder saai te maken, was er een 
soort decor met een kartonnen voetbal en andere spullen van karton. Als een liedje over 
voetbal ging, dan speelde men in dat decor dus met die kartonnen voetbal. Ook als een 
liedje er niet over ging dan kon het nog zijn dat de voetbal een bijzaak was en dus toch 
werd gebruikt. Misschien liet de zender tijdens alle liedjes door nog meer zien dan alleen 
het kartonnen gedoe en het podium, maar tot zover gaat mijn herinnering. Ik bleef 
kijken tot aan het einde, want nu komt het, ik wilde per se weten hoe de beelden eruit 
zouden zien als Laura aan de beurt kwam. Hoe ging ze met die jongen om? Knuffelen, 
zoenen, nog iets verder misschien? Ik keek net zolang tot het afgelopen was, maar dat 
hielp niet. Ze lieten de beelden per kandidaat maar een keer zien en dat gold ook voor 
Laura, ook al had ze gewonnen. Te laat dus. Mogelijkheid was om het op te zoeken via 
internet, maar ik had geen idee waar op te zoeken en volgens mij kostte het in België 
geld om gemiste uitzendingen nog eens te bekijken. Mijn ouders zouden het zonde 
hebben gevonden om hiervoor geld uit te geven. Natuurlijk, voor elk onwetendheidje ga 
je niet continu centen betalen. Ik had een andere oplossing gevonden, namelijk blijven 
kijken op Ketnet totdat er dezelfde uitzending nog eens zou worden herhaald. Dezelfde 
uitzending kwam niet meer terug, maar wel andere uitzendingen waarin ze voorkwam. 
Misschien kon ik daar zien hoe zij voor heel België intiem omging met haar vriend. Er 
waren nog meer maanden later nog steeds zat uitzendingen. Ze bleef maar zingen over 
haar vriend en dat wekte aan de ene kant mijn jaloezie heftig op, aan de andere kant 
bleef ik toch krampachtig doorzetten om maar een antwoord op mijn vraag te vinden.  
De laatste keer dat ik keek, was bij een clipje van YouTube. Het liedje borduurde voort 
op haar liedje ‘Zoo verliefd’. Eindelijk kreeg ik meer informatie. Ze was op school bezig 
met haar werk en plots keek ze achterom om haar vriend te bewonderen. Deze had een 
arm in het gips. Daarom schreef ze er wat op. Vanaf hier bleek filmpje kijken slechts 
averechts te werken. Het antwoord van achterom kijken en wat opschrijven woog niet 
op tegen twee vragen die ik er nog eens bovenop kreeg alsof je één vodje in de 
prullenbak gooit en de prullenbak vervolgens 2 vodjes in je handen spuwt: 1) acteren de 
vriend en Laura in het clipje maar, of is het echt? 2) En wat heeft Laura nou 
opgeschreven? Dat laatste klinkt gek, want ik had het duidelijk kunnen zien. Ik denk het 
zelfs meerdere keren te hebben herbekeken. Waarschijnlijk kwam het door de te hoge 
stress dat ik na het kijken nog niet wist welke tekst ze precies heeft opgeschreven. Het 
eindigde denk ik in een hartje dat ze niet heeft afgemaakt voor het beeld van plaats 
veranderde, maar het was alweer 4 jaar geleden dat ik dat gezien had, zodat het goed 
kan zijn dat mijn herinnering een beetje vervormd is geraakt.  
Na het clipje te hebben bekeken, was ik 3 dagen lang zonder een droevige houding, 
jaloeziegedachten, last van onwetendheid en dergelijke, zeker toen ik met mijn opa en 
oma lekker een dagje uit was in Zeist om daar te wandelen, te eten en de stad te 
bezichtigen. Een afleiding. Maar toen ik weer thuis was, ging het weer mis. De twee 
nieuwe vragen waarmee ik was ‘veroordeeld’ verder te leven, vooral de laatste, maakte 
het mij emotioneel weer zwaar. Het was opnieuw tijd geworden voor een gesprek met 
mijn vader. Van datgene wat Laura op het gips had geschreven, vond hij het knap dat ik 
het 3 dagen heb kunnen volhouden om het juist niet op te zoeken. Dat klinkt heel 
paradoxaal. Als je iets niet weet, dan zoek je het toch gewoon weer op? Maar het steeds 
weer opzoeken van filmpjes, zeker het YouTubefilmpje waar ik Laura’s omgang met 
liefde voor haar vriend het duidelijkste ooit heb gezien, gooide zoveel gedachtestress op 
het spel dat ik mijn besluit nam het niet voor de zoveelste keer te bekijken. Het was 
genoeg geweest. Dat lukte na 3 dagen nog, omdat ik een redenering kon maken dat ik na 
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mijn dood altijd God in de hemel kon opzoeken om Hem al mijn dwarszittende vragen te 
stellen. Bovendien noemde ik deze redenering in het gesprek waarna mijn vader zei: 
‘Dan moet je niet toch nog het filmpje gaan opzoeken, hè?’ Een uitspraak die naast mijn 
redenering ook een behoorlijke stimulans was.  
 
Een bepaalde week op school was bijzonder. Dat was de week waarin klas havo/vwo 3 
naar Brussel reisde. Ik dacht dat ik met het brugklaskamp al klaar was, nee dus. We 
hebben er het Atomium bezocht, gewandeld, gegeten, geslapen en het Parlement 
bezocht.  
Bij het Atomium keek ik goed naar een bepaald persoon, maar wel voorzichtig om niet 
de indruk te wekken van ‘heb je wat van me aan ofzo?’ Laura Omloop was het niet. 
Vragen of ze echt verliefd was, had dan ook geen zin.  
Met het eten in een restaurant kon ik tevreden zijn, immers het bestond uit aardappelen, 
kip en sperziebonen, precies de soorten voedsel die ik lekker vond en niet hoefde te 
missen. Bij bezoeken kreeg ik namelijk wel vaker te maken met het missen van 
belangrijke soorten eten, of omdat het er niet was, óf omdat ik het niet lekker vond en 
dus liet liggen.  
Na het eten en drinken was het tijd voor een lange wandeling door de stad. Brusselse 
inwoners bleken nog meer weg te zijn van plassende organismen dan ik dacht: niet 
alleen Manneke Pis bestond, ook bleken in Brussel Janneke en Zenekke Pis (een 
hondenbeeld) te bestaan. De rondleider vertelde dat Manneke Pis zelfs ooit is gestolen 
en dat er nu een andere voor in de plaats is aangebracht.  
Na de wandeltocht was het tijd om te slapen. In hotel Sleep Well had ik een groepje van 5 
personen. Ik lag in bed, klaar om te slapen, terwijl de rest bij een raampje stond te gluren 
naar iemand beneden en buiten. Opeens had ik zin om erbij te staan en als Tarzan te 
schreeuwen. De man schrok van de kreet en zette het op een lopen. O wat vond mijn 
groepje dat jammer. Het was net zo spannend, het leek een man te zijn die zich stiekem 
tegen een muur stond te masturberen en na mijn geschreeuw was de man weg en kon je 
het plasje dat hij achtergelaten heeft, zien liggen. Maar ach, we waren nog niet klaar met 
ons optreden, vooral ik niet. Om drie uur kwam er eindelijk nog iemand aangelopen. Ik 
had mijn fles helemaal klaar staan, kieperde het water naar beneden en kreeg een 
schreeuwpartijtje terug. Het moet ongeveer 4 uur zijn geweest dat we echt sliepen. Nog 
nooit heb ik zo’n geweldig lollige nacht beleefd. Maar de wc’s waren verre van ideaal, 
niet alleen omdat ze slecht waren gemaakt, ook de privacyregeling was niet goed. Het 
water was bij voorbaat al ver boven de normale stand en iedere boodschap maakte de 
stand alleen maar hoger. Bovendien was het erg gehorig. 
In de ochtend mochten we fijn naar het Parlement met ogen waar het aan de randen dik 
en blauwgekleurd was geworden. Dat hadden we wel nodig, want een oninteressant 
verhaal dat er bij kwam kijken, maakte het velen onmogelijk om erbij te blijven en juist 
mogelijk om in een heerlijke slaap te vallen. Maar daar zat een sanctie op: wie in slaap 
viel, mocht na de terugweg in de bus alle rommel opruimen en dus hopen dat de 
rommelkonten onder de klassen deze keer in een bui waren waardoor ze niet zoveel 
troep op de grond zouden gooien. In ieder geval was ik de dupe. De sanctie was strenger 
dan ik dacht: kennelijk was even knikkebollen al genoeg. 
 
Klas 3 was ook het jaar van de profielkeuze. Je kon kiezen uit 4 vakkenpakketten: Natuur 
& Techniek, waarin vooral exacte vakken de nadruk kregen, Natuur & Gezondheid, 
ongeveer hetzelfde, Economie & Maatschappij en Cultuur & Maatschappij, waar onder 
andere geschiedenis en aardrijkskunde in voorkwamen. Met zoiets als ‘profielkeuze’ 
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werd ik het eerst geconfronteerd door de decaan, die binnenkwam tijdens een les 
Nederlands. Mijn interesse lag echter meer in datgene waar ik toen mee bezig was, 
namelijk galgje op de computer. Want het was zo moeilijk te raden. De decaan was 
alerter dan ik dacht en zei van let nou es even op. In het begin vond ik Natuur & 
Techniek wel een goeie, immers daar was het minste leeswerk en veel berekenwerk. 
Nadeel was echter wel dat ik bleef zitten met de zware vakken biologie en scheikunde. 
Bij een studieles moest de klas zogenaamd een beslissing maken, maar omdat ik niet kon 
kiezen schreef ik op: ‘ze zijn allemaal bagger’. Inleveren, ervan af. Mooi niet dus. De 
mentor kwam weer terug om te zeggen dat ik serieus een keuze moest maken. Dan maar 
Natuur & Techniek, maar van harte zeker niet. Na nog meer geoefen en gepraat met mijn 
ouders was het definitief. De keuze had toch een tegenstellend aspect, namelijk 
aardrijkskunde was in vwo 3 gemiddeld afgerond een 9 en juist dat vak liet ik vallen. De 
keuze maakte ik omdat de teksthoeveelheid veel groter zou worden en de toetsen 
minder feitelijk, meer inzichtelijk. Natuurkunde, scheikunde en vooral biologie waren 
zware vakken, maar van het leeswerk was ik dan min of meer verlost.  
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Klas 4 
 
Even zoeken naar Sara. De eerste keer is ze er niet, goed begin. De tweede keer ook niet. 
Ach, ze komt wel na de herfstvakantie. Maar de ellende bleek groter te zijn dan ik dacht, 
mogelijk gemaakt door de instorting van de huizenmarkt. Sara woonde tijdelijk in Den 
Bosch om even later in Zaandam te wonen. Dat ‘even later in Zaandam’ was veranderd in 
‘voorlopig niet naar Zaandam.’ Ik kon het vergeten. Sara zou niet meer terug komen naar 
De Passie. Op naar de volgende. 
 
De vierde klas werd met een grote sprong moeilijker. Economie sloot slecht aan bij een 
methode die we in klas 3 hadden en biologie begon zelfs met stof van klas 5 uit deel 2 
van een methode die volgde op deel 1, terwijl we deel 1 dus nog niet hadden gezien. 
Deze twee vakken maakten mij helemaal gek, maar minder als economie rekenwerk was 
natuurlijk. De pagina-indeling bij economie was zo onrustig, dat als ik de bladzijde heel 
voorzichtig omsloeg, ik snel weer de bladzijde terug bladerde om de bagger niet te 
hoeven zien. Bij biologie was het netjes dat de teksthoeveelheid niet zo groot was, echter 
daardoor miste iedereen stof die ze nodig hadden. Soms kon je tijdens het maken van de 
vragen het antwoord niet bedenken al was je een genie en moest het antwoordenblad 
extra theorie geven. Voor economie kon ik nog bij mijn vader terecht, bij biologie op het 
nippertje maar de grens was te zien bij een opgave 7 over longen en borstkas. Toch 
kwamen we samen wel ver als je bedenkt dat hij geen biologieleraar bovenbouw was.  
 
Met mij ging het niet altijd even goed als ik om uitleg vroeg bij hem of bij mijn docenten. 
De biologiedocente was een goede uitlegger, maar misschien omdat ik haar voor het 
eerst had als docente biologie en dus ook haar stem niet gewend was te horen, raakte ik 
in de stress als ze puur naar mij gericht uitleg deed. Ik moest gigantisch mijn best doen 
mijn lach in te houden, maar het lukte moeizaam en zei sneller dan me lief was dat ik het 
al snapte. Het moet ontzettend ondankbaar zijn overgekomen, maar dat was het zeker 
niet. Een keer zei ze maar dat ik mócht lachen. Dat hielp wel iets, al was mijn enorme 
schaamte daarmee niet weg. Een andere verklaring voor dit vreemde gedrag zou ik 
kunnen zoeken in afleidingen van gedachten. Heel gemeen konden mijn hersens ineens 
gaan denken aan een situatie waarin ze bijvoorbeeld, hoe gek ook, gedrag toonde dat 
kenmerkend was voor een ander persoon. Dat kan vaak grappig uitpakken. Je ziet 
Mickey Mouse niet gauw gedrag van Winnie de Poeh vertonen. Waaraan had ze dit soort 
gekte in mijn hoofd verdiend? Voor niets, het proces gebeurde gewoon zonder reden 
terwijl ze normaal haar werk deed! Het kan ook hebben gelegen aan het ‘in een serieuze 
situatie zitten’. Dan moet je niet giechelen, maar een gezicht met pokerface of meer 
down opzetten. En dan gaat het juist mis, al is dat tijdens een begrafenis.  
 
De lat kon niet hoog genoeg worden gelegd toen we voortaan te maken kregen met 
toetsweken. In één week propte de school ongeveer 10 toetsen en natuurlijk niet zonder 
stress, adrenaline, toeters en bellen. Zeker niet bij verplichting om ook nog eens twee 
dagen ervoor bij een open dag van een universiteit te zijn. Deze vorm van toetsen was 
echter wel een geweldige voorbereiding voor het examen van vwo 6 en vervolgstudies. 
 
Mijn favoriete vak, wiskunde, begon ook veel moeilijker dan ooit, zo dat ik zelfs een 
hekel eraan kreeg. Gelukkig duurde de wentijd kort en werd ik steeds beter. Het leek wel 
of de cijferlijst op internet was gehackt, maar een 9,4 was m’n laagste, verder stonden er 
gewoon vijf tienen en een 9,7.  
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Dat was sowieso de moeite waard om aan wedstrijden mee te doen. In de Wiskunde 
Olympiade waar zo’n 12.000 leerlingen aan meededen, stroomde ik met de beste 15% 
door naar de Tweede Ronde. Daar werden de opgaven mij een tandje te hoog, zeker door 
de zenuwen in een vreemd, groot lokaal. Ik bemachtigde maar 4 van de 28 punten die 
voldoende zouden zijn geweest voor verdere doorstroming. Waarschijnlijk had ik meer 
punten gehaald als ik harder mijn best deed om de vragen te begrijpen, maar 28 toch 
niet.  
Bij de wiskundelessen hadden we gek genoeg twee docenten. Dit kwam door een tekort 
aan docenten terwijl we wel gewoon onze uren moesten volwerken. Er kwam een 
assistent-docent die eigenlijk biologiedocent was. Hij heeft vast wel wat kunnen 
betekenen voor anderen, maar niet voor mij als ik zo af en toe vragen te stellen had. Het 
bleek dus toch nog niet afgelopen te zijn met prutsleraren in dit vak na klas 1.  
De eerste keer begreep ik een oplossing van een opgave niet, liet hem zien met behulp 
van nota bene twee antwoordenboeken (een van de methode, een door een docent 
gemaakt), maar hij verwees me met mijn vraag vrolijk door naar de hoofddocente.  
De tweede keer had ik berekeningen gemaakt die ik eerst zelf goed herbekeek en 
desondanks geen fouten ontdekte, terwijl ik wist dat deze er wel was, anders was het 
antwoord niet fout. De assistent had dat moeten zien, want hij was degene die mee wilde 
helpen met de hoofddocente, maar dan moet je het ook goed doen. Hoe probeerde hij 
eronderuit te komen? Een veelgehoorde uitspraak, bijna stopwoord van hem was: “Ik 
pak even het antwoordenboek erbij.” Hij keek erin, gaf van daaruit een hint hoe de 
opgave op te lossen, niet dat ik daarom vroeg, ik vroeg naar de fout in mijn berekening.  
Ten slotte kan ik het niet laten om te vertellen wat er van zijn nakijkgedrag terecht 
kwam. Het duurde een beetje lang voordat eindelijk de cijfers bekend waren van een 
repetitie, hoofdstuk 3 differentiaalrekening. Ik vroeg aan de hoofddocente of het nog 
lang zou duren en ze zei dat de assistent aan het nakijken is… Voordat ik ga zeggen wat 
er misging bij de nakijk, is het handig te weten wat de hoofddocente ons zoal leerde. 
Bepaalde functies kon je op meerdere manieren differentiëren. Echter bepaalde 
toepasbare regels hiervoor, te weten de productregel en de quotiëntregel stonden niet in 
de theorie van het boek. Die kwamen pas in hoofdstuk 7 Voortgezette 
differentiaalrekening aan de orde. De hoofddocente leerde ons de regels toch maar zodat 
mijn klas het zo snel mogelijk te weten zou komen. Later kwam een klasgenoot naar me 
toe om te zeggen dat de assistent iets ten onrechte heeft fout gekeurd. De klasgenoot had 
de productregel toegepast, maar natuurlijk was de uitwerking van de methodetoets 
anders beschreven, namelijk op de eerst geleerde methode van hoofdstuk 3: haakjes 
wegwerken en somregel toepassen. De assistent wist kennelijk niet meer dan alleen de 
uitwerking en keurde automatisch alle andere door de leerlingen beschreven wegen 
fout. Terwijl als hij even de haakjes in het eindantwoord had uitgewerkt, hij op het 
goede en hetzelfde antwoord was uitgekomen. Conclusie: hij heeft nog nooit haakjes 
weg leren werken of vond het niet de moeite waard om dat tijdens het nakijken te doen 
en hij had nog nooit kennis gemaakt met de productregel van hoofdstuk 7. Tot zover de 
rare toestanden bij wiskunde.  
 
Engels kreeg vanaf nu een combinatie van lees- en luistervaardigheid en stampen en 
grammatica. De verdeling was mooi: de eerste twee onderdelen besloegen de ene helft 
van het rapport, de andere twee de andere. Zo maakte ik ook de toetsen: de helft heel 
goed, de andere helft allemaal onvoldoende. Ook vond ik klassikaal teksten lezen in het 
oefenboek niet te doen. Ten eerste las de klas net zoals de andere klassen zouden doen 
snel en emotieloos, ten tweede kende ik niet alle woorden omdat ik de vocabulaire nog 
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niet had bekeken. Ik vond het dus een rare volgorde van doen, eerst tekst lezen en 
opdrachten maken en dan pas tijd hebben om de vocabulaire door te nemen. Maar het 
was ook een keer zo dat de hele klas moeite had met iets dat te maken had met tekst. 
Een toets literatuur waarvoor je een boek van wel 300 bladzijden moest lezen, had de 
docent Engels gewoon gekopieerd van een Amerikaanse methode en werd daardoor 
super moeilijk, zodat de klas eerst tegen de mentor protesteerde en daarna tegen de 
docent. Wel had bijna iedereen een voldoende, behalve een leerling die niets gelezen had 
en ik, die als gewoonlijk wel de boel had voorbereid. Ik vroeg aan een klasgenoot 
waarom het gemopper zo terecht was en hij zei dat die voldoendes geluk waren 
vanwege de grote hoeveelheid aan meerkeuzevragen. Zelfs de jongen die nooit eens te 
maken heeft gehad met uitstuurformulieren werd er deze keer toch uitgestuurd nadat 
hij zei wat hij wilde, namelijk een andere docent. En die andere kwam ook nog! Aan het 
zure gezicht van de docent kon ik zien dat er iets niet helemaal lekker aan toe ging 
vanwege alle beledigingen en protesten en op een dag was hij plots verdwenen uit 
school. Na één zo’n klassikaal protest over een toets is dat toch grote aanstellerij? Maar 
onze klas had wel vaker een grote mond of lag dwars en dan vooral Luca van Diemen.  
Over hem staat nog wel meer in deze biografie. Dat bij de toets was voor de docent 
Engels de laatste druppel. Eigenlijk waren die protesten heel leuk om naar te kijken, 
want eindelijk kreeg eens iemand anders de schuld van mijn typisch falen bij 
leesvaardigheid. 
 
De methode van Engels in de bovenbouw heette ‘Of course’. Daar is niet veel bijzonders 
mee aan de hand op een grammaticaopgave in het werkboek na. Bedoeling was om de 
weggelaten delen zelf in te vullen en het verhaal dat erbij hoorde ging over een autist. 
Engels geschreven verhalen begrijpen was natuurlijk niet een van mijn sterkste kanten, 
maar ik begreep het goed genoeg om te kunnen bepalen dat de autist werd besproken 
door een vertelster en dan niet op de meest positieve manier. Het was een opsomming 
van wat de autist allemaal voor raars deed, wat er allemaal zo afwijkend aan hem was. 
Verder kan ik me nog herinneren dat het woord ‘weird’ erin stond, een woord waarvan 
ik de Nederlandse betekenis toen moest opzoeken maar waarvan ik nu heel goed weet 
wat dat betekent. Ik wist dat dit woord helemaal op de autist zelf sloeg, want het was 
tussen zinnen geschreven die hoorden bij de opsomming van welk gedrag allemaal raar 
was. Bovendien stond het woord zelf in een makkelijk te begrijpen zin. Ik ervoer het 
verhaaltje in deze opgave dus als een nadrukkelijke poging om een autist belachelijk te 
maken. Dat deze ‘making fun of them’ in de wereld weleens voorkomt, had ik al 
verwacht. Maar niet dat dit ook in schoolboeken terecht zou komen. En al was het doel 
van de vertelster alleen maar om te vertellen wat ze heeft meegemaakt, dan nog hoort 
zoiets niet in een werkboek thuis, dat vervolgens allemaal scholen rondgaat om de 
beschrijvingen van rare gedragingen aan leerlingen te tonen.  
Ik wond me erg op, maar kon ik er ook wat aan doen? Het was verboden om in zowel 
tekst- als werkboeken te schrijven of andere bewerkingen uit te voeren. Het spreekt 
voor zich dat dat me toen even geen lor kon schelen. Ik dacht ‘ik laat het hier niet bij, dit 
boek wordt niet ingeleverd voordat er ook maar iets aan bewerking bij het verhaaltje 
staat’. Dus daar ging ik, het internet op en dan bij afbeeldingen. Mijn doel was het 
pictogram vinden dat wordt gebruikt in tv-gidsen om discriminatie aan te geven. Ik weet 
niet of discriminatie nou het goeie woord was, maar ik vond het zeker gepast dat het 
witte jongetje in het plaatje zo achtergesteld naar de grond toe kijkt. Na het vinden van 
dat plaatje printte ik deze uit om vervolgens uit te knippen en op de grammaticaopgave 
te plakken.  
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Zo herinner ik me trouwens nog wel een tekst die in een bepaalde toets Nederlands 
stond. Hierin werd de gedragstoornis besproken als iets om te vermijden. Al met al vind 
ik dat als men zo nodig moet laten zien hoe stom autisme is, men ook de sterke kanten 
ervan dient te bespreken. En bij negatief commentaar nooit een toontje opzetten van 
‘wat is dit gek zeg’. 
 
Over het algemeen kon Luca van Diemen, heel extravert zijn mening laten zien. 
Bijvoorbeeld bij een ophokuur, of als docenten te veel losse blaadjes uitdeelden. In klas 3 
was Luca er nog niet bij, maar wat had de klas hem hard nodig! De rest leek bij ieder 
moment van tegenvallers alle klachten binnen te houden, vooral niets zeggen maar braaf 
meewerken met de docent, maar Luca trok dan gelijk zijn mond open. 
 
Het vierde jaar was ook het jaar waarin het literatuurdossier Nederlands begon. Ieder 
kwartaal moest een boekverslag worden geschreven met samenvatting, verhaaltechniek 
etc. Bij de literatuurlijst was voor mij van hoogste belang het aantal bladzijden dat zo 
laag mogelijk moest zijn. De rest had de laagste prioriteit. Daarbij maakte ik een 
berekening. Het aantal bladzijden delen door het aantal treinreizen dat ik zou hebben 
om het uit te lezen. Thuis had ik het namelijk druk genoeg en de trein was een geschikt 
moment voor leesboeken. 
 
Iedere vrijdag hadden mijn broertje en ik een christelijke tienerbijeenkomst. We 
bestudeerden de Bijbel, maar hadden ook de mogelijkheid om spelletjes te spelen en uit 
te gaan naar een zwembad of schaatsbaan. In het begin zaten we in een kringetje van 16 
personen Chinees te liften. Wie een fout maakte, moest achteraan gaan zitten. (Het 
kringetje was dus meer een C-vorm.) Het spel duurde ongeveer driekwartier. En wat had 
ik aan het eind geluk! Ik stond tweede, de eerste maakte een fout en op het nippertje 
won ik. Het viel iedereen op dat de winnaar de enige was die geen fouten maakte. De 
winnaar mocht een prijsje uitkiezen uit een tas. Ik koos voor een ketting met daarop de 
naam ‘Jezus’. Dit waardevol dingetje bewaar ik tot de dag van vandaag.  
In de club zaten er 3 meisjes die jonger waren dan ik: Lisa Veld, Monique Schans en 
Ramona van de Lande. Ramona meende ik ook eens op een voetbalveld te hebben gezien 
en tijdens een van de bijeenkomsten zei ze dat ik goed kan voetballen. Haar begon ik 
leuk te vinden, maar wat was het toch goed dat dat wat anders is dan verliefdheid! En 
wel om het volgende. Monique en Romona begonnen zich langzaamaan eigenaardig te 
gedragen. Een keer sloten we mijn broertje voor de lol op in een klein hokje van 1 
vierkante meter. En o, wat vonden Monique en Ramona het grappig dat toen opeens de 
sleutel kwijtraakte. Ze lachten erom en konden niet stoppen met alleen de lol ervan 
inzien, terwijl Lisa opmerkingen maakte als: “Dit is echt niet grappig, hoor!” Vlak voor de 
laatste bijeenkomst werden ze helemaal gek. Monique wist dat ik haar leuk vond en zei 
terug: “Ik heb al een vriend, Justin Bieber.” Ik wist wel dat ze geen wederzijds contact 
met hem had, maar dacht wel dat ze deze uitspraak serieus meende en dat als ze al een 
verkering zou hebben gehad, ze best had willen ruilen met Bieber omdat dat een nog 
betere vriend zou zijn. Sowieso was die uitspraak nogal abrupt, omdat het onderwerp 
‘Bieber’ daarvoor nog niet aan de orde was gekomen. En als je op zo’n moment haar nou 
net leuk vindt, dan is dat even slikken. Laat staan als je verliefd bent. Mijn broertje 
maakte een plagerige opmerking tegen Monique over de zanger en kreeg van haar een 
klap. Precies na deze bijeenkomst hadden er nog veel meer bijeenkomsten moeten 
komen, maar juist vanaf toen kwamen er altijd weer van die dingetjes tussendoor 



26 
 

waardoor ze elke keer uitvielen. Elk contact met Monique en Ramona leek gewoon 
gedoemd te mislukken. Lisa blijft in beeld, al dan niet op facebook. 
 
In het midden van het jaar was ik aardig bevriend met een meisje uit de brugklas, 
Nathalie van Heuvel. Ze zei leuke dingen tegen mij. Vanaf toen begon er een verkering 
tussen Nathalie en mij iets dichterbij te komen. Tijdens een schoolfeest zag ik haar op 
een springkussen. Na aan mijn broertje gevraagd te hebben of ik niet te groot ben voor 
springkussens, snelde ik ernaartoe. We maakten even onze energie vrij om vervolgens 
lekker dicht bij elkaar te liggen en te praten.  
De dag erna, wat waarschijnlijk 17 juni was, had ik aan het einde van alle lessen tijd over 
om met haar te kletsebessen en een spelletje te spelen. Dat speelde zich af op het 
schoolplein, bij de pannakooi en een paar banken. In het gesprek kwam naar voren dat 
ze een jongen ‘heeft gevraagd’. Dat schokte mij even, maar dat ging over toen ze 
erachteraan zei dat de jongen ‘nee’ zei. Pas veel later had ik door dat het om een jaartje 
terug ging, maar of ik had niet goed opgelet, óf ze zei de tijd er niet bij.  
Verder hadden we het gewoon over koetjes en kalfjes, maar in het spelletje kwam er ook 
een leeuw bij kijken… Ik speelde leeuw, zij moest weg proberen te rennen in een circuit 
van de stenen grond en de banken. Bijna had ik haar, maar deze leeuw was heel toevallig 
zo ingesteld, dat ze net niet te pakken was te krijgen. Dus als ze even langzamer liep, dan 
was de leeuw wat meer moe, helemaal als ze even stopte en als de afstand te groot was 
tussen ons dan rende de leeuw juist harder. Soms liet ik merken dat ik dichtbij was door 
na een sprong van de ene naar de andere bank extra sterk op de volgende bank te 
stampen.  
Ook bekeken we een lieveheersbeestje. Wat me blij maakte was haar opmerking “Ik ga 
niet op hem staan, dat vind ik zielig.” Zou ze net zo’n extreem goede dierenvriend zijn als 
ik?  
Tussendoor hadden we beide heel goed door dat schoolgenoten ons zaten te 
bespioneren. Nathalie liep even verder van me af om te kijken van wie is daar? Toen ze 
stilstond, hoorde ik gestamp van leerlingen die wegrenden. Nadat ik terug naar binnen 
liep om mijn spullen op te halen en naar huis te gaan, zag ik dat leerlingen Nathalie 
zowat omsingelden. Ze had voor hen heel wat uit te leggen. Ik was binnen, zei tegen mijn 
broertje: “Wacht even, Nathalie wil me spreken. Ik kom zo terug.” Ze zocht een plek op 
zodat niemand iets kon horen en zei tegen mij: “Die schoolgenoten dwongen mij om 
verkering met jou te hebben.” Dat vond ik raar, want daar gaan zij toch niet over? 
Daarna volgde een voor mij veel belangrijker fragment van het gesprek dat ik voorlopig, 
misschien nooit meer zal vergeten. Het maakt dat ik klas 4 het leukste jaar van alle jaren 
vond. Als ik op tv aan het einde van het programma 1 tegen 100 een beeld zie van een 
juichende Paul vol vreugde die een bedrag van ongeveer 140.000 euro gewonnen heeft, 
denk ik gelijk terug aan dit fragment. Het beeld is trouwens nu nog steeds wekelijks te 
zien.  
“Ik vind jou leuk.” 
“Ik jou ook!” 
“Maar ik vind het nog te vroeg voor een verkering. Ik heb niet zo lang geleden al met 
iemand gehad.” 
Ze was werkelijk verliefd. Naast dit fragment kon ik dat afleiden door combinatie van de 
uitspraken “Ik vind jou leuk” en een jaar later “Leuk betekent voor mij verliefd.” Het kon 
niet lang meer duren, hooguit een paar maanden. Dan zou ik eindelijk een ervaring rijker 
worden. Bevestigde de toekomst deze gedachte? Was dat maar waar. Het deel “Maar ik 
vind het nog te vroeg voor een verkering” vatte ik op als: o, nóg wel, maar later niet 
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meer. Pas anderhalf jaar later zag ik in dat er geen sprake was van een meisje dat niet 
deed wat ze zei, maar van mijn te letterlijke opvatting. Zijzelf moet hebben gedacht: ik 
vind het nu nog te vroeg om te beslissen of ik wel of niet met jou verkering wil. Een tijdje 
later nam ik de metro en de trein denkend aan ‘vroeg of laat is het zover’ en zij stapte in 
de auto op weg naar huis met het idee ‘vroeg of laat is het zover óf niet’. Dat bleef 
maanden zo.  
Via de mail sprak ik in de zomervakantie met haar af in haar huis om elkaar nog beter te 
leren kennen en om te kijken of ze nou wél met mij wilde. Opvallend was dat ik hoorde 
dat ze tijdens de afspraak iets zei als ‘als je me maar niet gaat opeten’ bij een van de 
gesprekken. Het spel op het schoolplein, waarbij ik de leeuw moest voorstellen, vond ze 
kennelijk wel een leuk spelletje en belangrijk genoeg om te onthouden. Toen haar 
broertje in haar huis kwam, zei hij zoiets als “Nathalie heeft het zo vaak over Rocco”. 
Daarnaast vertelde Nathalie mij dat ze droomde dat ze de hele tijd met mij stond te 
zoenen. De verkering kon dus niet anders dan heel dichtbij zijn. Buiten was het 
hondenweer, dus speelden we maar spelletjes. Nadat een spel afgelopen was, vroegen 
we ons af wat we ‘nu’ zouden doen. Nog maar een spelletje. Ik dacht: komt er nog wat 
van? Gaat ze mij nog vragen? Nu weet ik wel dat een jongen eigenlijk hoort te vragen, 
maar toen wist ik dat nog niet en op het schoolplein hoorde ik haar ook zeggen dat ze 
zelf eens een jongen gevraagd heeft. Bovendien was mijn houding zoals wel vaker eerder 
afwachtend dan initiatief nemend en wilde ik het risico niet nemen dat ze ‘nee’ zei. Want 
op zo’n moment wil het meisje zo zorgzaam en vriendelijk mogelijk blijven en moet ze 
haar best doen om die ‘nee’ zo mooi mogelijk in te pakken met woorden als “maar ik 
vind je wel aardig” en zo. Sowieso weet ze al dat ze de jongen verdrietig gaat maken en 
het enige wat ze kan doen is dat met mooie woorden een beetje te sussen. Dit alles is 
voor haar natuurlijk niet leuk.  
 
Tussen de spelletjes door bekeken we haar twee geelbuikschildpadden. Daarover valt 
een hoop te zeggen, maar voordat ik dat ga doen, eerst even een introductie. Mijn ideeën 
over dieren zijn namelijk niet zo gemakkelijk. Omdat ik een enorme dierenvriend ben, 
kan ik in de regel geen vrienden zijn met mensen die onnodig dierenleed veroorzaken, 
hoe klein of groot dat onnodige dan ook is. Een simpel voorbeeld is de rituele slacht, die 
wel 7 minuten leed tot gevolg schijnt te hebben.  
Een minder simpel voorbeeld maar wel de belangrijkste voor zo meteen, is als een 
schildpad een soort spray in zijn ogen krijgt waar hij last van heeft, maar die is nodig bij 
de verzorging om zijn ogen vochtig te houden. Daar is op zich niets mis mee, dat is juist 
ter bescherming en niet alle verzorgingen zijn even leuk. Maar stel nu dat het schildpad 
die verzorging eerst niet nodig had, maar nu wel omdat hij naar Nederland is 
geïmporteerd. Dat kan heel goed, want in Nederland is de luchtvochtigheid anders dan 
in andere gebieden van de wereld. Met de luchtvochtigheid in zijn land van herkomst 
kon hij zonder spray ook best zijn ogen gezond houden, maar na de import kon dat niet 
meer. Dan krijgt hij dus een soort last van die oogspray, terwijl hij zulke last eigenlijk 
niet nodig zou hebben gehad zolang de mens de schildpaddennatuur maar met rust liet. 
In dit geval is ‘leed’ een groot woord, laat staan ‘onnodig dierenleed’, maar ook een 
situatie als deze zou mij te ver gaan.  
En dan heb ik nog een laatste voorbeeld. Dat gaat om een dier dat zowel vis als vlees lust 
en hij vindt ze allebei even lekker, maar als hij in zijn leven alleen vlees eet dan leeft hij 
even gezond als dat hij zijn hele leven alleen vis zou hebben gegeten. Het is zo dat het 
vlees makkelijk kan worden geslacht zonder dat het slachtdier het merkt, dat gaat 
bijvoorbeeld met een pistool. Maar bij vissen werkt dat anders. Zij worden met een net 
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naar boven gehaald en hun dood komt niet door het afhakken van de kop of een schot 
door het lijf, maar doordat ze lang genoeg geen water meer naar binnen hebben gehad. 
Het zit er dik in dat het net zo veel leed geeft als een mens met dorst of verdrinking (de 
vissen hebben hetzelfde alleen niet met water, maar met lucht). 
De vis-vleeseter zou dan eigenlijk alleen het “diervriendelijker” vlees moeten krijgen en 
geen vis. 
Je kunt zo denken dat vissen een veel lagere levensvorm zijn, maar dat maakt mij niets 
uit. Het blijven organismen die pijn kunnen beleven net als wij. Ik stel me dan gewoon 
voor dat ik een slachtdier ben en denk na over hoe pijnlijk het allemaal is. Ik kan me niet 
voorstellen dat sommige mensen dat moeilijk kunnen vinden, want iedereen heeft 
weleens pijn meegemaakt. We herkennen het gevoel allemaal. Het enige wat we dan nog 
nodig hebben is het besef van hoe het is voor een ander organisme. Als men zulk besef in 
huis heeft, wat is er dan moeilijk aan om over te gaan op de gedachte “dit is zo erg dat ik 
het een ander liever niet wil aandoen en alleen doe als dat is om erger leed te 
voorkomen”? Dat ‘erger leed’ voorkomen kan betekenen ‘erger leed voor het dier zelf’, 
maar ook ‘erger leed voor een ander organisme’. Als er bijvoorbeeld geen dierproeven 
meer worden gedaan, dan is dat leuk voor de dieren zelf, maar de gezondheid van de 
mens gaat dan enorm achteruit en dan kunnen wij de dupe zijn van nog erger leed 
vanwege tekort aan medicijnen. 
Niet al het leed is even erg. Als je een insect doodtrapt in plaats van hem even naar 
buiten te gooien, dan merkt hij er niets van of maar voor een paar milliseconden. Dus 
daarvan kan ik wat makkelijker voorstellen dat mensen dat doen. Ik zeg daarmee niet 
dat het niet moeilijk meer is, maar het is meer van ‘het kan erger’. Sowieso vind ik dat je 
niet zomaar een leven weg zou moeten nemen, want een levend wezen is meer dan een 
losse flodder. Dan moet er een goeie reden bij zijn. 
 
Nathalies moeder vroeg: “Voer je ze even de garnalen?” Ik schrok. Gelukkig zei ze 
erachteraan dat ze al dood waren. Later pakte ze de schildpadden om ze met een 
speciale vloeistof te bespuiten. 
“Wat is dat voor spul?” 
“Oogspray.” 
“Vinden ze dat wel leuk?” 
“Nee, helemaal niet. Maar het moet wel, anders drogen de ogen uit. Moet ik de andere 
schildpad ook druppelen?” 
Toen zei ik iets dat ik nooit had mogen zeggen. Mijn presentatie moest diervriendelijk 
blijven. Wat ik zag was een schildpad die zijn kop in zijn huisje had gestopt. Zou Nathalie 
wel bij de ogen kunnen? Hoe gaat ze het oplossen? Valt het wel op te lossen? Je kunt toch 
niet zomaar het hoofd uit het schildpaddenhuisje trekken? 
“Ja, kijken wat er gebeurt.” 
Dit klonk als een ja van ‘maakt niet uit of het nodig is, mijn nieuwsgierigheid gaat voor’. 
Vanwege mijn mogelijke onduidelijkheid had ze waarschijnlijk een ja in gedachten van 
‘leuk om nog eens te zien hoe dat gaat’. Maar dan nog, in beide gevallen bleek iets 
tegengestelds aan mijn diervriendelijkheid en daarmee mijn eigenlijke mening. Ik vond 
het trouwens raar dat ze het mij vroeg, immers zij weet beter wanneer het tijd ervoor is. 
Maar stel de druppelverzorging had niet echt gehoeven. Dan heeft ze het toch gedaan 
alleen voor mij omdat ik ‘ja’ zei. Terwijl ik het juist liever niet had omdat ik zo net te 
weten ben gekomen dat het schildpadje er last van heeft. Ik had moeten antwoorden: 
“Alleen als jij het nodig vind, als de ogen het anders niet volhouden.”  
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En er was wel meer om over door te denken. Heeft de consumptie van schildpadden 
effect op de invoer of de kweek ervan? Gelukkig bleek het antwoord na informatie 
zoeken nee te zijn bij de invoer. Want dat zou hebben betekend: meer consumptie = 
meer invoer = meer schildpadden die druppelverzorging nodig hebben met hun last tot 
gevolg, dit vanwege een andere luchtvochtigheid in Nederland dan in hun land van 
herkomst. De oplossing voor deze last zou dan zijn: niet consumeren, waardoor de 
invoer ook stopgezet wordt. Gevolg is dan een schildpadleven in hun thuis zonder spray, 
iets beter leven dus. Het enige ‘leed’ wat ons dan dwars kan zitten is misschien dat we 
ons iets minder vermaken omdat we die ene activiteit met het aquarium niet meer 
hebben. Help, we kunnen schildpadden alleen nog maar in de dierentuin zien of op 
internet via afbeeldingen. Nu kunnen we van de tig leuke activiteiten die we kunnen 
doen, er een minder. Wat ik me herinner is dat mijn vader in de auto op weg naar school 
mij vertelde dat de schildpadden vanzelf heel geleidelijk naar Nederland zijn gekomen, 
dus niet door invoer. Tenminste, zo heb ik dat toen begrepen.  
Over kwekerij spreek ik anders. Dan gaat het niet meer om ‘de schildpadden hadden een 
beter leven kunnen hebben als ze in hun thuis waren gebleven en niet ingevoerd waren’, 
maar om een kwestie van wel of niet bestaan. Als ik voor het stopzetten van de kwekerij 
was, dan was dat net zo stompzinnig geweest als het stopzetten van kinderverwekking. 
Immers bij beide gold dan hetzelfde motief, namelijk als het kindje nooit verwekt was, 
dan hoefde die ook geen verzorgingen te ondergaan die hij niet leuk vindt. Het spreekt 
voor zich dat je daarvoor niet gaat overwegen om geen kinderen te krijgen. Zodoende is 
het me gelukt om voor mezelf de motieven om geen schildpadhuisdieren te houden te 
ontkrachten en dus met zulk consumeergedrag geen moeite te hebben. Nu vind ik 
Nathalies schildpaddenogen niet langer meer een moeilijk onderwerp. (Zolang ik denk 
dat ik alle verzamelde informatie over kwekerij en invoer van schildpadden goed heb 
begrepen.)  
En zo ging het wel vaker. Iedere keer als ze iets deed waar ik een andere ethische 
mening over had, probeerde ik er met informatiebronnen net zo lang aan te denken, 
totdat ik een voor mij geldige ethische verantwoording vond waardoor ik het (min of 
meer) eens kon zijn met haar. Want ik moest haar te vriend houden. Allereerst omdat ze 
meer dan geschikt genoeg was om een vriend te zijn. Bovendien, maar hier volgen 
minder belangrijke redenen, dan dacht ik altijd nog kans te hebben op een verkering en 
behield ik op z’n minst zo’n grote vriendschapsvorm die ik zelden heb meegemaakt tot 
dan toe. Deze was zo sterk, dat ze zich niets aantrok van wat de anderen zeiden. Wil ik 
dan geen vrienden hebben met een meningsverschil? Jawel, dat wil ik best, aan de 
andere kant moeten vrienden wel een beetje bij elkaar passen. Een ethisch of sociaal 
meningsverschil is voor mij heel groot.  
De volgende afspraak met Nathalie in dezelfde vakantie kwam er vier weken later aan. 
De vakantie ervoer ik als wachttijd voor eindelijk de tweede afspraak zou komen. Zou ze 
het nu niet meer te vroeg vinden voor de verkering? Naast deze vier heeft ze nog veel 
meer tijd gehad om het niet meer te vroeg te vinden. Hoe kon het dan nog lang duren? 
Natuurlijk niet, het moest gek lopen als de dag van de tweede afspraak niet de dag van 
mijn eerste verkering zou zijn.  
Op een dag was de tweede afspraak na lange tijden eindelijk zover. We speelden weer 
spelletjes. Op een gegeven moment werd het tijd voor de lunch, maar eerst een gebed. 
Mijn grote probleem: ik wil en vooral móét eerbiedig blijven. Móét, móét! Zelf bad ik ook 
3 keer per dag, was zoiets dus gewend, was dus ook gewend dat je even stil en ogen 
dicht moet doen voor de Heer. Duidelijk een moment waarop je het niet kon maken om 
te grinniken of te snuiven en ik daarom juist grote neiging daartoe had. Het broertje 
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gedroeg zich vlak voor het gebed eventjes grappig. Voor mij was dat een mooie afleiding 
waarop ik zei: “Die grap vergeet ik nooit meer.” Of ze dan eventueel gelach van mij 
tijdens gebed wel zouden respecteren, ik denk het niet. Daar begon het gebed, terwijl ik 
heel goed wist dat ook maar enig gegiechel geen persoon aan tafel behalve het broertje 
op zijn leeftijd, zou waarderen. Met enorme spanning wachtte ik het gebed af. Een 
waarschijnlijk onopgemerkte opluchting volgde na het woord ‘Amen’. I made it. Ik 
hoefde niets uit te leggen.  
Na het eten liepen Nathalie en ik naar een speeltuin. Onderweg wees ze een weg naar 
links aan waar ze ‘haar eerste zoen kreeg’. En ik ben de volgende, dacht ik. We waren 
aangekomen in de speeltuin toen er een paar jongens naar haar toe kwamen met de 
vraag ‘ben je verliefd’? Wat antwoordde ze nou? De jongens liepen verder, Nathalie 
kwam weer naar mij toe. ‘Haha, weet je wat die jongens vroegen: of ik verliefd was. Nou, 
ik zei mooi: “nee”. Oké, kom, ik zie daar een hek. Kun jij daaroverheen springen?’ Dat kon 
ik half, omdat ik toch even een stap bovenop het hek zette. Kalm en emotieloos blijven 
kon ik wel heel goed, wat nog veel belangrijker was op dat moment. En zo stapte ik ook 
in de auto van mijn vader voor de terugweg. Thuis vroeg ik wat deze nee te betekenen 
had. Mijn ouders zeiden dat ze het niet serieus hoefde te bedoelen. Immers ze zei het 
maar tegen twee jongens die met zo’n vraag kwamen aankakken. Natuurlijk zeg je dan 
van nee. De verkering was dus nog niet uit beeld. 
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Klas 5 
 
Mijn wiskundewerk begon alweer reuzeleuk te worden. Maar dat kon even wachten, 
want jammer genoeg had ik eerst de gelukkig allerlaatste klassereis voor de boeg. Deze 
keer naar Berlijn, voor niet meer 1 dag zoals tijdens brugklaskamp en Brussel, maar 
voor 5 dagen. Het was niet veel meer dan cultuur bekijken met het thema waarvan je het 
al raadt: de Tweede Wereldoorlog. Hoewel ik geen van de slachtoffers ken, heb ik 
natuurlijk respect en gevoel voor ze, maar werd ook krankjorum van die uitgekauwde 
doordraverij die ik ook al via een geschiedenisboek van klas 3, beter gezegd 
oorlogsboek, had gelezen. Bovendien kreeg ik er in groep 8 ook maanden een heel 
project over. Vrolijkere onderwerpen in Berlijn moet toch kunnen? Met de 
wiskundedocente die ik in klas 4 had, begon ik tijdens een fietstocht gewoon een 
kletspraatje over mijn lievelingsvak. Verder hingen mijn groepje en ik regelmatig in een 
hostel. Vermageren deed ik behoorlijk door het laten liggen van allerlei onsmakelijk 
spul. Het hostel had wat groente en fruit betreft genoeg in de aanbieding, met als enig 
probleem: niet zoals thuis en niet lekker genoeg. Zelfs het beleg van de boterhammen 
bliefde ik niet. Maar chocolaatjes, die gingen er wel in! Mijn broertje kon wat schade, het 
groentetekort, herstellen door mij tomatensap aan te wijzen. Die kocht ik vervolgens 
met plezier. Zelf het initiatief nemen om ook fruitdrankjes te kopen, zat er echter niet in. 
Het hostel leek wel op dat in Brussel. Tijd om lekker lol te trappen en water naar 
beneden te gooien kon ik niet laten. Totdat een docent naar me toekwam met het 
verzoek het te stoppen en om te vertellen dat zojuist de beheerder van het hostel was 
getroffen. De rest van mijn groep had er ook geen zin in, de lol had alleen ik, dus het 
water gooien kon echt wel stoppen. Interessant waren de Berlijnse treinen. Bij het kijken 
ernaar kreeg ik een mooie reis naar Nathalie in mijn hoofd. Maar een derde afspraak 
moest wachten, want ik was voorlopig nog wel even in Berlijn, de dagen aftellend. 
Daarna kon mijn geroutineerde leven weer normaal verder. 
 
Nieuw was het vak maatschappijleer. Daar heb ik niet veel over te schrijven, maar ik zag 
wel 2 opvallende fragmenten. Ten eerste het fragment in een intro: “Je mag wel 
stemmen, maar dan moet je 4 jaar lang je mond houden. Ik mag niet eens naar de 
stembus. Dat is geen echte democratie.” Dit was een uitspraak van een woedende vwo-
leerling. Ik kon me prima voorstellen dat hij er niet zo blij mee was dat we een 
leeftijdgrens van 18 hebben voor het stemrecht. Aan de hand van alle verzamelde 
stemmen komen er nieuwe wetten in ons land die ook politiek geïnteresseerde 
minderjarigen met duidelijke meningen aangaan. En vaak zijn de argumenten die bij hun 
meningen horen nog sterker dan de argumenten die ouderen hebben. Het is zelfs zo dat 
ongeveer 10% van de stemgerechtigden een verstandelijke beperking heeft. 
Ondertussen hebben 16 en 17-jarigen al veel op school geleerd over de economie en 
onze maatschappij en studeren hoogbegaafde 17-jarigen misschien wel politiek op hun 
universiteit. Ik vind het dus volkomen terecht dat die jongen boos is geweest. 
 Even later kreeg ik dit te lezen. “En jij? Helaas, pas als je 18 bent, mag je stemmen.” Ik 
was hier zo van opgefokt dat ik een betoog schreef over stemrecht via een technocratie. 
Later heb ik me iets bedacht, nu pleit ik voor stemrecht voor iedere burger, hoe jong of 
oud hij ook is. Maar degenen onder 18 jaar moeten wel slagen voor een simpel toetsje. 
Eentje die alle volwassenen die nu stemgerechtigd zijn, voldoende kunnen maken. Het 
blijft dus wel technocratisch van aard, maar in veel lichtere mate. Wat mijn motieven 
hiervoor zijn, leg ik verder niet in deze biografie uit want dan dwaal ik te veel af, maar ik 
ben best bereid om discussies aan te gaan. 
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Interessant was het vak culturele en kunstzinnige vorming (ckv). De behaalde cijfers 
telden niet mee voor het eindgemiddelde. Je hoefde slechts voldoende te staan om 
examen te mogen doen. Dus wat deed ik? Iets volkomen tegen mijn karakter in: wel iets 
doen, maar een 6 is goed genoeg! Van een schilderij probeerde ik af te komen door Karel 
Appel te spelen. Het lukte aardig, afgezien van de 80% bruin die in de smurrie was 
ontstaan. Bij een foto-opdracht mochten we een bepaalde stijl van een fotograaf kiezen 
om vervolgens naar die stijl een eigen foto te maken. Ik koos voor een of andere clown 
die kennelijk Olaf heette en die trok zo’n gekke, slijmerige bek dat deze mij wel 
aansprak. Zelfde stijl? Komt voor elkaar! Even zelf een gekke bek trekken, laten 
bewerken door de computer en hoppetee mijn opdracht was klaar. De jury, ofwel de 
docente ckv, zag er werk in van slechts 10 minuten. ‘Kom op, je zit in vwo 5 en dan ga je 
dit hops zo afraffelen?’ Het cijfer lag in het verlengde van deze negatieve woorden: een 
4,5. De laatste twee opdrachten waren de leukste. Een les viel uit voor een theater, 
bestaande uit 2 toneelspelers, goedkoper kon echt niet. Ze spoorden ons eerst aan om 
met de handen tegen de knieën te tikken, ‘ja goed zo, dat is regen!’ terwijl ik achter me 
fluisterend commentaar hoorde als ‘What the fuuuck!’ Het ging over een bosbewoner die 
een stadbewoner vertelde allemaal grootse, rijke dingen voor haar te hebben: parels, 
duizenden spiegels en meer. Het einde van het verhaal klonk natuurlijk en onnatuurlijk 
tegelijk. 
‘Oké, laat maar zien.’ 
‘Ja, daar is het. Je neus is juist gericht.’ 
‘Ik zie helemaal niets! Waar zijn die spiegels?’ 
‘Daar!’ 
‘Dat is een vijver. Waar zijn je parels, want dat wat jij nu aanwijst is dauw.’ 
Hierna kreeg ik een vragenlijst dat een repetitie moest voorstellen. Een repetitie, dus 
bloedserieus met vragen die vragen om stalen zenuwen… Wat een feest: eerst een 
theater, daarna zeg maar gerust een cabaretvoorstelling! Mijn broertje had geen ckv, 
maar werd ook verzocht het in te vullen. Wat ik tot mijn vreselijke spijt was vergeten: 
eigen invullingen aan anderen tonen, dát doe je niet bij repetities! Anderen, ook mijn 
broertje, liet ik mijn invullingen zien. Hij kon wel lachen om mijn antwoorden, want 
sommige ervan sloegen nergens op en lieten duidelijk zien dat ik de test niet serieus had 
genomen. En daaruit bleek dus dat de docente ckv die het ook te lezen zou krijgen, niet 
zo blij zou worden van mij… Ik wilde wel een beetje lollig de toets maken, maar zo ver 
was nou ook weer niet de bedoeling. Dat de docent het te lezen zou krijgen, en toch al 
niet zulke goeie ervaringen had met mij, daar dacht ik totaal niet over na. Een 
voorkomende vraag: Zou onze school ook groener kunnen? Op welke manier(en)? Mijn 
antwoord: Ja, schilder er op los, maai het gras niet, word misselijk en erger je groen aan 
geel. Een andere vraag: Schrijf een argument voor en tegen over de stelling “EERLIJK 
ZULLEN WE ALLES DELEN”. Antwoord na even nadenken: Voor: dat is eerlijk. Tegen: dan 
heb je zelf minder voordeel. Toen ik na haar nakijken het werk terugkreeg, bleek er niets 
roods op te staan, ze had er ook helemaal niets op te zeggen, schrijf- en sprakeloos als ze 
was. De aller laatste opdracht was mening geven over het vak ckv. Wel, mijn hoofd dacht 
sneller dan ik schreef, ofwel mijn mening lag steevast: een leuk, maar nutteloos vak met 
een raadsel waarom het per se opgedrongen moest worden op zoiets als school. Na deze 
twee opdrachten verscheen er ook twee keer 5,5 op mijn cijferlijst. Het eindcijfer voor 
ckv schopte ik niet verder dan een 6,2, maar ik was ervan af en daar ging het om. Meer 
dan 10 minuten tijd besteden aan de foto-opdracht was dus inderdaad een goed idee. 
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Nee, niet ‘Je zit in vwo 5, je moet dit niet zomaar afraffelen’, maar ‘Je zit in vwo 5, je legt 
het kleuterwerk aan de kant en studeert serieus’. 
 
Hierna volgt weer een pittig onderwerp, vandaar dat ik weer wat ga introduceren. In 
vwo 5 kregen we een ander schoolsysteem, genaamd passie 2.0, nadat die in vwo 4 voor 
een week was getest. Zowel docenten als leerlingen hadden er niets over te zeggen, dat 
werd bepaald door het schoolbestuur. Het systeem hield in dat instructielessen (lessen 
waarin je moest luisteren naar uitleg) een kwartier korter werden, zodat docenten in 
dezelfde tijd aan meer klassen konden lesgeven. Dat zou effectiever zijn omdat veel 
docenten de laatste kwartieren van lessen niet meer gebruikten om aan de hele klas les 
te geven. De leerlingen gebruikten die tijd om aan de opgaven te werken (of om te 
klieren). Deze kwartieren bij elkaar opgeteld werden gebruikt als keuzeles. Je mocht 
toen zelf weten naar welke les je ging, als je maar op school aan het werk was. Een deel 
van die lessen was nuttig: als je ergens niet uitkwam, dan kon de docent die de 
werkhouding van de leerlingen onder controle moest houden, je vragen beantwoorden, 
want hij was bevoegd in zijn vak. Een ander deel was half nuttig: natuurlijk had je een 
tafel, pen en papier, dus aan het werk kon je wel. Maar de docent die erbij zat, kon je 
vragen niet beantwoorden omdat die niet bevoegd was voor het vak waar je aan werkte. 
Als je in de onderbouw zat, viel dat waarschijnlijk wel mee, maar in de bovenbouw was 
alle stof die je moest leren een niveautje hoger ingesteld en als je dan bij een docent zat 
die alleen in de onderbouw lesgaf, dan was de stof voor bovenbouw voor hem ook te 
moeilijk. Wat de keuzelessen met elkaar gemeen hadden, was dat de docent geen uitleg 
gaf, je moest zelf werken. Dat was ook best logisch: het uitleggen van de stof was als het 
goed is al gebeurd bij de instructielessen. 
Voor een bepaald uur kon je dus kiezen tussen verschillende keuzelessen die werden 
aangeboden. De bedoeling was om leerlingen de kans te geven om begeleide tijd te 
besteden aan de vakken waarvoor zij dat zelf het meest nodig vonden. 
Dan nu iets over het systeem van het rooster. Aanvankelijk telde iedere les 45 minuten. 
Een half uurtje uitleg, een kwartiertje zelfstandig werken. Het, overigens niet door 
leerlingen democratisch besloten, nieuwe systeem maakte voorgoed een einde aan die 
waardevolle kwartieren waarin je vragen kon stellen aan bevoegde docenten of waarin 
een docent zijn uitleg nog even kon laten uitlopen. Deze kregen een nieuwe opvulling in 
de vorm van keuzelessen. Een keuzeles werkt op de volgende manier. Voor bepaalde 
uren moet je naar een zekere les en je hebt te kiezen tussen verschillende lessen in 
verschillende lokalen die aangeboden worden voor het desbetreffend uur. Niet in elke 
keuzeles zit er een docent die ook lesgeeft in je eigen klas, ofwel een bevoegdheid. Stel 
dat je in een week 10 keuze-uren hebt en je wil zo veel mogelijk bij bevoegdheden zitten, 
dan zul je uitkomen op zo’n 5 keuze-uren bevoegdheid. Dus ongeveer de helft kun je nog 
net echt les noemen, immers in de helft van de keuzelessen zijn docenten aanwezig die 
je ook bevoegd uitleg geven. In de andere helft waren ook docenten aanwezig (of soms 
zelfs meesters die naast dit vak ook kleuters lesgaven), maar die konden vaak geen 
antwoord geven op je vragen. Waar ze wel heel goed in waren, was controleren of 
iedereen wel aan het werk was en ‘aan het werk!’ roepen waar nodig. Het waren dus 
eigenlijk schooloppassers. Dit systeem bracht bij natuurkunde een groot nadeel met zich 
mee. Juist instructielessen, dat wil zeggen de lessen waarin uitleg werd gegeven, had dit 
vak hard nodig. Nu een deel van die uitlegtijd was vervangen door keuzelessen, kon de 
natuurkundedocent niet verder met zijn uitleg, omdat alle leerlingen zelf mocht bepalen 
om naar deze les te gaan en dus niet iedereen aanwezig was. En sommige leerlingen 
waren te dom om te bedenken dat het heel handig zou zijn om nog meer bevoegd 
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natuurkunde te krijgen. Het gevolg hiervan zal ik uitleggen met onder andere een 
voorbeeld. Een normale verdeling van hoofdstukken was 4 hoofdstukken per week met 
2 instructielessen, oftewel 2 hoofdstukken per instructieles. Dat is al veel, maar kan nog 
net. Een normale manier van huiswerk maken, gaat in 3 stappen: 1) uitleg, 2) huiswerk 
maken, 3) vragen stellen. Maar achterlopen op de planning was ook een normale zaak, al 
was het maar omdat we in de eerste les na de vakantie zo dom waren om eerst de 
afgelopen toets te bespreken in plaats van gelijk met hoofdstuk 1 van de volgende 
periode te beginnen. In de laatste les vlak voor een toetsweek, moesten nog 5 
hoofdstukken uitgelegd worden van een hoofdstuk elektriciteit. Stap (1) lukte nog, maar 
afraffelend, stap (2) lukte nauwelijks en stap (3) dan helemaal niet meer. Gelukkig was 
dit maar één keer. Ik weet niet hoe het in havo 5 eraan toe ging, maar wel dat de hele 
klas het eens voor elkaar kreeg om allemaal een onvoldoende te halen. Dat bracht zelfs 
klachten van ouders teweeg.  
Dan nu iets meer over de andere helft van de keuzelessen, het gedeelte waar géén 
bevoegdheden zaten. Deze uren kon je net zo goed thuis doen en deed men ook. Nu het 
spijbelbeleid nog niet zo streng was. Eigenlijk was ongeoorloofde absentie strafbaar, 
maar in de praktijk kon je spijbelen wanneer je wilde. Moest een klasgenoot kiezen 
tussen mobieltje inleveren of uit de les gaan vanwege het niet inleveren, dan koos de 
klasgenoot voor uit de les gaan. Een perfecte voorbereiding op het leven bij de 
universiteit, waar je zelfs mag kiezen welke lessen je wel of niet wil volgen, ongeacht 
welke les het is. Het nieuwe systeem betekende ook dat er geen repetities meer 
bestonden bij data naast toetsweken. Dat was lekker, maar de toetsen werden daardoor 
wel 2 keer zo groot als in vwo 4 en een jaar telde bovendien niet meer 4 toetsweken, 
maar nog een erbij. Daar had ik een oplossing voor: minder tijd besteden aan teksten bij 
taal, want dat ging toch altijd mis, al oefende ik iets tien keer. 
 
Wiskunde ging steeds weer vooruit. Bij een toets integraalrekening had ik een 9. Dat 
haalde mijn gemiddelde fors omlaag, dus ik waagde hem te herkansen. Niet voor niets, 
want het resultaat lag nog een cijfertje hoger. Maar het wiskunde van periode 2 liet zien 
dat ook negatieve aspecten eraan bestaan: bewijzen in de vlakke meetkunde. Bij iedere 
opgave was het een half uur lang staren en ongeveer 90% moest ik opzoeken in de 
uitwerkingen. Het bracht grote schade toe aan mijn cijferlijst, omdat ik met zulke toetsen 
nooit hoger kwam dan een 9. En dan mocht ik nog blij wezen dat voor mij een regeling 
gold voor extra tijd tijdens toetsen. Lekker, die tijd gebruikte ik niet om door teksten te 
komen, maar om over de bewijzen na te denken en ze te geven. Na deze toets heb ik voor 
wiskunde die regeling met plezier laten verdwijnen. Toch kon ik jaar 5 afronden met 
afgerond gemiddeld een 10. 
 
En wat hadden we bij godsdienst toch mazzel dat we maar 2 perioden les kregen! De 
eerste perioden vanwege een tekort aan docenten, de vierde periode omdat het ging 
over het Jodendom en omdat Luca van Diemen, al eerder besproken als iemand die 
graag zijn mening toont, zei: “We zijn het helemaal zat met het Jodendom.” Terecht, want 
in klas 4 besloeg dat thema niet zo’n kleine periode ook. We hadden in klas 4 en 5 
verschillende docenten, dus ze wisten niets van elkaar af, qua onderwerpen ook niet. 
Bovendien was het moeilijk een geschikt onderwerp te kiezen, omdat bij dit vak vwo 4, 5 
en 6 in een lokaal gepropt zat met dezelfde lesstof. Iedere keer als we in de 4e periode 
naar godsdienst liepen, zei de docente: “Ik wil alleen vwo 4 zien.” Maar bij dit geluk bleef 
het niet. De godsdienstdocente was vaak ziek en daardoor liepen we achter met de stof, 
in dit geval een film. Haar oplossing: de week direct na de toetsweek de film helemaal 
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opnieuw kijken en in hetzelfde lokaal het verslag maken. Echter dat ging zomaar niet. 
Luca was nog niet klaar en schreef een brief met betrekking tot de regel in het 
leerlingenstatuut om niet een week voor en na de toetsweek nóg een toets te maken in 
welke vorm dan ook. Handtekeningen kreeg hij met plezier van alle leerlingen in vwo 4 
en 5. Aan het eind van het schooljaar kwam ik de sectorcoördinator tegen. Ik wist dat hij 
de brief ook had ontvangen, dus vroeg ik hem wat hij ervan vond, met als antwoord: 
“Onzin. Ik ben geneigd jullie terug te laten komen in de vakantie.” Maar dat gebeurde 
gelukkig niet. 
 
Ten slotte de stand van zaken met de meisjes. Nu kwam Nathalie bij mij op bezoek. We 
wandelden, kochten ijsjes en speelden basketbal waar 1-1 de uitslag werd met als 
afspraak dat gelijkspel haar winst zou betekenen. Opnieuw kreeg ik te maken met een 
fors tegen mijn mening ingaande gedachte over haar die ik het liefst zo snel mogelijk 
weg wilde praten. Het was vlak na het gesprek dat ongeveer zo ging met Nathalie 
beginnend: 
“O, jammer, daar gaat die sprinkhaan. Die had ik goed kunnen gebruiken voor mijn 
schildpadden.” 
“Wat? Maar dat vinden de sprinkhanen niet leuk!” 
“Haha, maak je toch niet zo druk, het is de natuur.” 
Vanaf hier sloeg ik de gedachte op in mijn hoofd en veranderde het gesprek van 
onderwerp. Gelukkig kon ik leven met de gedachte “Nathalie kan nooit een sprinkhaan 
in het aquarium gooien waarna de schildpadden ze óók nog eens langzaam en wreed uit 
elkaar scheuren, van poten eraf tot romp.” Op het schoolplein zette ik toch nog het 
gesprek voort met haar: 
“Verzamel je nou sprinkhanen als huisdier?” 
“Nee, voor mijn schildpadden.” 
“Gaat het er wreed aan toe als je ze in het aquarium gooit?” 
“Je stopt ze erin, ze spartelen wat en hap slik weg.” 
Het wrede was dus niet het geval. Hoe kon het ook anders? Vooral meisjes horen naar 
mijn idee zorgzaam te zijn qua karakter, dus ook mededogen voor kleine diertjes te 
hebben. Maar dagen na dit gesprek kwam het in een ander gesprek weer ter sprake en 
deze keer zei ze dat het met de spinnen er wel wreed aan toe gaat.  
“Eerst gaan de poten eraf en dan de kop, bah ik durf nooit te kijken!”  
“Wat?! Je had toch van die dode garnaaltjes?” 
“Ja, maar die eten ze niet op.” 
Dus het ging potverdikke toch niet van je ‘hap slik weg’. Waren de schildpadden, of was 
zij nou zo wispelturig (kleine kans)? Of gaat het bij spinnen anders dan bij sprinkhanen? 
Hoe dan ook, het kon zeker niet anders. De schildpadden moesten ook gelukkig leven. 
Net zo lang wachten totdat de schildpadden echt honger hebben en toch de garnalen 
opeten, vond ze vast ook zielig en een gruwelijke marteldood moest dan maar. Het 
laatste vind ik van groter belang, zij kennelijk niet, maar goed die gedachte zette het 
dwarse weer recht. Echter dit besef dat er zo’n serieus dilemma achter zat, bedacht ik 
me pas veel later dan in dit gesprek waar slechts onbegrip in mijn hoofd de leiding had.  
Ik kon dus wel boos gaan doen tegen haar, maar dat zou ze zien als een rare bemoeienis, 
er rustig een ruzie van maken alleen al ook. Weglopen dan maar en nadenken.  
Dagen later rinkelde onze telefoon en die keer zeker niet voor niets. Niet Nathalie, maar 
haar vader belde mijn vader op. Of het even op een aparte plek kon, want dit mocht ik 
even niet weten. Mij best, wat hij niet wilde dat ik zou weten, moest hij weten. Na het 
telefoontje kreeg ik van mijn vader toch een samenvatting: haar schoolgenoten in de bus 
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vallen haar lastig met haha ben je verliefd? Maar Nathalie wil helemaal geen verkering, 
ze wil alleen vrienden zijn…  
Dit was niet alles. Terwijl ze totaal niet doorhad dat ik verliefd op haar was, maakte ze in 
het treinstation aan mij bekend dat ze al iemand anders op het oog had. Nou wilde ik 
geen oorlog in praktijk brengen, maar dit ervoer ik als het toppunt. Vet verraad. “Maar 
het is geen verraad”, zei mijn vader. “Toen bedoelde ze dat ze het nog te vroeg vond om 
te beslissen verkering te willen.” Eindelijk begreep ik haar uitspraak van 17 juni. Goh, 
wat is de sociale wereld toch onvoorspelbaar! Ik kom figuurlijkheid onopgemerkt tegen 
wanneer ik het wel of niet wil dat die figuurlijkheid er is. Mijn vader zei erbij dat ze best 
eens een keer toch verkering zou kunnen willen. Het kon dus nog altijd.  
Maar ik geloofde er langzamerhand steeds minder in en ging ondertussen op weg naar 
brugklasmeisjes. Een paar ontmoetingen met 2 bepaalde meisjes waren genoeg om in de 
kerstvakantie de handen vol met ze te hebben op hyves.nl. Een hoop gekke aandacht in 
de vorm van filmpjes en chats kwamen in mijn computerscherm tevoorschijn. Ik dacht: 
laat ik na de kerstvakantie maar eens zelf het initiatief nemen om mondelinge 
gesprekken met ze aan te gaan. Maar het was handig geweest om meer inzicht te hebben 
in de tienermeisjescultuur, want wat ik nu deed bleek dom. Een hoop gegil, geren en 
geroep van een hele groep meiden van laat ons met rust was het gevolg. Daarnaast een 
definitief einde aan ook maar enig contact met brugklasmeisjes. Het vreemde was dat ik 
in klas 4 een verkering heb gezien tussen een jongen uit klas 5 en een meisje uit klas 2. 
Dus drie jaar verschil kon nog en vier kennelijk niet. Onvoorstelbaar en onvoorspelbaar 
is het sociale hoofd van de Nederlandse ijkpersoon (dat wil zeggen de persoon die zich 
het normaalst gedraagt). 
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Klas 6 
 
En toen kwam de kleuterklas. Spijbelen van lessen bij docenten die geen les konden 
geven vanwege een tekort aan bevoegdheid, maar babysitten (orde handhaafden en 
vingerklikten van ‘aan het werk!’), werd door de schoolleiding niet langer getolereerd. 
Terwijl in klas 5 nog een afspraak bestond dat bij uitval van bevoegde instructielessen, 
je wel mocht gaan en niet in plaats daarvan een keuzeles moest uitkiezen. Ongeacht je 
cijferlijsten, ongeacht of je nou op het punt stond je diploma te halen of niet, ongeacht of 
de laptops allemaal in leen waren en je soms dus geen nuttige fluit te doen had, wat kon 
de school en de regering dat schelen? Was je aanwezig en speelde je de populairste 
spelletjes van spele.nl, dan bleef dat onbestraft, echter als je thuis netjes studeerde, dan 
kon je rekenen op twee uur per week nablijven. Bovendien, was je niet een kwartier 
voor de eerste les op school, dan bedroeg de straftijd een uur. De onderwijsinspectie die 
je op je dak zou krijgen bij het niet nakomen van terugkommaatregelen, keek niet naar 
de kwaliteit onderwijs, maar controleerde streng het aantal uren dat je op de juiste 
stoelen gezeten had, de schoolstoelen. Docent godsdienst van klas 6 vertelde mij dat 
sommige leerlingen na de laatste toetsweek zelfs een week extra moesten blijven, terwijl 
de cijferlijsten al bekend waren en vast stonden. Dan staat er bijvoorbeeld iemand een 4 
gemiddeld voor alle vakken. Hoe kunnen extra uren aan het einde van het jaar nou 
helpen om die 4 op te krikken? Niet, er zijn geen toetsen meer. 
Tijdens een bijles wiskunde van twee uur die ook meetelde voor de urennorm van 
brugklassers, en waarbij ik een assistent was naast de wiskundedocent van de 
onderbouw, was een meisje net klaar met haar huiswerk. Ze liep naar de docent voor 
haar toestemming om naar huis te gaan, maar kwam terug, zeggend tegen mij van ‘nee, 
mag niet’. Toen kwam ik naar voren: 
“Mag ze niet gaan?” 
“Nee, dit is officiële lestijd.” 
“Ze heeft nu mijn Smartphone. Vind u het goed als ze daar een spelletje op speelt?” 
“Ja, als ze echt niets meer aan huiswerk te doen heeft, vind ik het best.” 
“Dat kan toch ook elders? Meent u nou dat ze daarvoor in deze les moet zitten?” 
“Probeer me maar niet onder de tafel te kletsen.” 
Die arme man kon net als al het andere personeel niet anders dan net doen of het 
schoolsysteem het beste systeem was aller tijden. Had ik ook kunnen doen door heel 
braaf alle lessen te volgen, welke het ook zou zijn, maar in eerste instantie deed ik dat 
mooi niet. Als de dag begon of eindigde met keuzelessen onder leiding van een 
onbevoegde docent voor vwo 6, sloeg ik die gewoon over. Kon ik lekker leven op mijn 
eigen slaapritme en vroeg thuis komen. Pas als het lessen bleken te zijn waarin je zeker 
wist dat je vragen konden worden beantwoord, dat wil zeggen als er bevoegde docenten 
op het niveau van je klas waren, dan vond ik het juist de moeite waard om te gaan. 
Sterker nog, deze lessen noemde ik luxe, omdat aanwezigheid van bevoegde docenten 
aan wie je vragen kon stellen lang niet een vanzelfsprekendheid was buiten 
instructielessen om. Zeker niet in de bovenbouw, zeker niet in vwo 6. Mijn manier van 
lessen volgen, moest wel kunnen, immers op de universiteit hierna mag je zelfs kiezen 
naar welke hoorcolleges (op de middelbare school nog instructielessen genoemd) je 
gaat. Een goeie voorbereiding dus op het echt wetenschappelijk onderwijs, wat de naam 
vwo al zegt.  
En toch een ongeaccepteerde vorm. Na weken van skippen en skippen was de school het 
zat, nou ja ‘zat’, computers hielden te hoge hoeveelheden van absentie bij. Daardoor 
kreeg ik een brief die voor mij persoonlijk geschreven leek te zijn, maar gewoon een 
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kopie was naast al die andere brieven die de school rondstuurde. Verder stond op mijn 
rooster een afspraak bij de sectorcoördinator die een kwartiertje zou duren om te kijken 
of de absenties wel ‘op zijn Passies’ geoorloofd waren. Ik hing een heel betoog op, maar 
hij haakte op geen een van mijn argumenten in. Natuurlijk niet, ook hij was verplicht om 
te handelen naar de mening van de schoolinspectie. Daardoor zei hij zelfs dat hij niet kon 
vertrouwen op het halen van mijn diploma als ik niet precies gehoorzaamde aan de 
school met zijn lesvolgsysteem. Die uitspraak leek even op een naschok bij al die 
onderschattingen rondom mijn Cito-score, maar de sectorcoördinator kon er dus niets 
aan doen dat hij zulke onzin moest uitspreken.  
Hoe dan ook, consequentie was 2 uur lang nakomen op iedere maandag en dat een paar 
weken achter elkaar. Als ik deze ook had geskipt, dan kreeg ik nog veel meer gemekker 
achter me aan, dus die kwam ik netjes na en daarna heb ik gewoon alle lessen gevolgd.  
 
Naast de absentieregels zag ik het nut niet in van literatuurlessen, cultuur en 
lichamelijke opvoeding. Ik begrijp wel dat zoiets als taal bij elke vervolgstudie van 
belang is, maar om dat zo ver door te voeren dat er een verplichting ontstaat tot het 
maken van een literatuurlijst met allerlei extreme idiotie bij verdieping in bedoelingen 
van auteurs, gaat mij veel te ver. Kan ik Nederlands? Check. Kan ik Engels? Zo niet, nog 
even meer oefenen dan. Maar hoe kan dat met Engelse literatuurgeschiedenis? Dat leer 
je Engelse geschiedenis en dat wijkt af van ‘taal’, waar ik nog wat aan zou hebben bij 
mijn vervolgstudie. Dan hadden ze ons net zoiets stompzinnigs als Engelse topografie 
kunnen leren. Ach, het is toch goed voor je cultuurontwikkeling? Ja, als je erop 
doorstudeert. Maar heb je ooit een wis- of natuurkundige op hbo of universiteit gezien 
die eruit is geschopt omdat hij te weinig wist van Nederlandse of buitenlandse cultuur? 
Een universitaire wiskundetoets met vragen over Harry Mulisch, ja vast. En stel je kiest 
voor een studie kunstgeschiedenis. Dan ben je blij als je wat voorkennis van je 
middelbare hebt. Wat jammer nou als je na zo’n studie niet aan het werk kunt, maar wel 
begrijpelijk, immers daar is geen vraag naar. Dat bevestigt maar weer hoeveel nut 
cultuur, geschiedenis en literatuur wel niet hebben. Naast wiskunde vond ik lichamelijke 
opvoeding het leukste vak dat er bestond. Eindelijk van breinbreken naar sporten. Toch 
had ook dit vak niet verplicht moeten zijn. Want bestaat er nou echt een studie na de 
middelbare school die je verder tot een sporter moet ontwikkelen? Tot zover mijn 
kritiek.  
 
Bij kritiek laat ik het echter niet, ik ga niet eerst onbegrip tonen en vervolgens geen 
betere manier voorleggen. Mijn voorstel is om in middelbare scholen door 
schoolbestuur zo nu en dan controle uit te laten voeren wat betreft de gesteldheid van 
cijferlijsten en spijbelgedrag. Daarna hoort ten eerste het gemekker bestemd te zijn voor 
de scholieren met een verre van ideale cijferlijst, voor scholieren die er met de pet naar 
gooien en op ‘besprekingszone’ staan of lager bij ‘blijven zitten’. Die moet je aanpakken 
en dit door extra afspraken met hun docenten. Het afspraakje is als hulp om de 
prestaties te verbeteren. Maar dit geldt natuurlijk niet voor leerlingen die present 
worden genoteerd en vervolgens stiekem spelletjes spelen op internet. Daar dient de 
school beter op te controleren, want dat is ook spijbelen! Als het gewoon een kwestie is 
van te lui om te werken, zin om te spijbelen en dus slechte prestaties, dan is het wat 
anders, die verdienen de nablijfuren waar extra gelet wordt op werkhouding. Maar 
degenen die voldoende staan of zelfs allemaal achten en negens halen en zo af en toe wat 
lessen overslaan, loop helemaal niet achter hún kont aan, laat die met rust! Ze halen hun 
diploma als hun manier van aanpak precies zo doorgaat, een doel dat zelfs de inspectie 
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nastreeft. Als ze willen uitslapen omdat de eerste les een les is waar niemand wat aan 
heeft, dan doen ze dat lekker. Is ook nog eens voordelig: dan kunnen ze bij de 
waardevolle lessen beter opletten. Een voorstel waarin ik zeker niet de enige ben, is 
alleen uren door laten gaan, waar bevoegde leraren voor zijn. Bij de domeinen over 
cultuur en lichamelijke opvoeding hoort veel meer vrijwilligheid. Cultuur wordt wat mij 
betreft een keuzevak, bij lichamelijke opvoeding doen leerlingen mee afhankelijk van 
een briefje van het gezin waar een akkoord of niet op staat. Dat is binnen het gezin uit te 
vechten. Mochten er zo weinig leerlingen overblijven dat het zaakje te duur wordt, 
jammer dan, dan gaan de mensen met overgewicht maar met hun ouders of zichzelf 
afspreken om kracht en conditie te trainen op een sportschool, dat mag het gezin zelf 
weten. Maar het kan niet zo zijn dat een leraar gym onder andere volwassenen die net 
nog op middelbaar onderwijs zitten, even gaat vertellen dat ze 10 rondjes moeten 
rennen en daarna op hun kop moeten gaan staan, als ze er niet eens om hebben 
gevraagd. 
 
Ik had net al wat geschreven over een lokaal voor bijles wiskunde. Ook ik was daar, 
natuurlijk niet als leerling, maar om bijles te geven. Vrijwillig kwam ik iedere donderdag 
voor twee uur assisteren bij de wiskundedocent onderbouw en zo goed mogelijk 
uitleggen wat de leerlingen niet begrepen. Het ging vrij goed, veel mensen waren 
tevreden over verbetering van hun resultaten, bijvoorbeeld omdat ze hun tekorten 
hadden weggewerkt. Minder goed ging het begrijpen van de reacties van de leerlingen 
die voortborduurden op mijn uitleg, maar de complimenten overtroffen zeker het 
negatief commentaar. 
 
Bij het vak Nederlands in vwo 6 moest er heel wat gebeuren met boekverslagen. Er 
waren begin vwo 6 nog vier boeken te gaan en daarna moesten we ons voorbereiden op 
een mondelinge toets, waarvan de inhoud afhing van welke boeken je had gelezen. Je 
moest namelijk kiezen uit een paar boeken die op een lijst waren geschreven. 
In mijn literatuurdossier zat onder andere het boek ‘Een schitterend gebrek’ van Arthur 
Japin. De docente Nederlands vond het een mooi boek, maar dat was bepaald niet mijn 
eigen reden waarom ik dit boek heb gekozen. Het ging zo dat een ander boek van zo’n 30 
bladzijden uitgeleend was en een boek van 100 bladzijden ook. Toen was het afgelopen 
met de miniboekjes die ik had kunnen kiezen en werd het dus dit. 200 pagina’s, en nog 
klein geschreven ook. De schrijver kon niets vrolijkers bedenken dan een droevig 
verhaal over een meisje dat eerst de pest krijgt en dan in de prostitutie terecht komt. De 
letters waren zo klein dat ik achter liep op mijn planning in de trein. Het luchtte me op 
wanneer de schrijver een bladzijde voor een deel oversloeg omdat een begin van een 
nieuw hoofdstuk eraan kwam. In mijn verslag was het de bedoeling om onder andere 
een titelverklaring te geven. Het was zeker geen gebrek aan pagina’s en letters. Graag 
had ik opgeschreven ‘een gebrek aan mededogen voor de lezer’. Bij het literatuurdossier 
hoorde een mondelinge overhoring over de gelezen boeken en gemaakte verslagen 
daarvan. Deze vond plaats tegen het einde van vwo 6. Met een groepje van drie kwam ik 
naar boven. In een uur kon de docent ons nooit overhoren met alle door ons gelezen 
boeken. Maar over welk boek kreeg ik nou vragen? ‘Een schitterend gebrek’!  
 
In vwo 6 was het de bedoeling om een profielwerkstuk te schrijven in een groepje van 2 
of 3. In mijn groepje van 3 hadden we het over kansrekening in het spel Monopoly met 
als titel: “Hoe win je Monopoly?” Mijn belangrijkste bijdrage daaraan was zo’n 1600 
berekeningen uitvoeren. Een van die berekeningen was: hoe groot is de kans dat je van 
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Start op Heerenstraat terecht komt? Zo moest dat natuurlijk voor elk koppel van straten 
berekend worden. Belangrijke antwoorden op de grote vraag hoe je Monopoly het beste 
kunt winnen, bleken te zijn: 1) in het begin van het spel moet je vooral de lichtblauwe 
straten kopen, 2) de oranje straten zijn de belangrijkste, 3) groen moet je alleen kopen 
als je rijk bent, 4) de Leidschestraat en de Kalverstraat zijn niet de beste, omdat als je ze 
beiden hebt en er huizen op bouwt, dan heb je een groep van maar twee in plaats van 
drie straten bebouwd. Terwijl de meeste straten in groepjes van drie bij elkaar liggen. 
Dan komt de tegenstander dus minder makkelijk op die twee straten terecht en kan dus 
makkelijker ontsnappen aan jouw huizen. 
Het niveau van dit werkstuk was zeker niet te laag. We kwamen erachter dat sommige 
wiskundige stof op derdejaars universiteitniveau lag. Om een voorbeeld te geven van 
wat men op de universiteit doet en wat wij hebben gedaan, stel je hebt het volgende 
stelsel vergelijkingen: 
8 x A - 9 x B + 4 x C - 5 x D = 100 
7 x A + 10 x B = 10 
10 x B – 11 x C -D = 20 
Vraagstuk: Is het mogelijk om A, B, C en D gelijk te stellen aan een reëel getal zó, dat alle 
vergelijkingen kloppen? Zo ja, bepaal A, B, C en D. 
  
 
Met Nathalie kon ik geen verkering meer krijgen, dat was gewoon einde verhaal. Wel 
kreeg ik ook dit jaar te maken met een heleboel tienermeisjesgekkigheid. Laat ik 
beginnen met degene die zich weliswaar Priscilla noemde toen ik haar de naam vroeg, 
hoewel ze anders bleek te heten. De onechte naam is echter wel geschikt voor deze 
biografie. Ze lette op elke pietluttige stap die ik zette en maakte daar opmerkingen over 
en imiteerde mij. Te denken valt aan een opmerking over het rechtzetten van mijn kuif, 
een opmerking die sloeg op een puist die voor haar duidelijk was uitgeknepen en een 
imitatie van na het drinken met de hand de overgebleven snor weghalen.  
Verder kwam ze nooit naar mij toe, maar riep door de aula steeds mijn naam, waardoor 
ik het nooit kon laten om te komen. Wist ik veel dat ze zich raar gedroeg? Ik kende haar 
in het begin namelijk niet zo goed. Maar na een tijdje was ik het zat en kwam eens een 
keer niet wanneer ze mij riep. Toen kwam haar plan B. Daarvoor eerst een toelichting: 
Priscilla was een van de leerlingen die soms aanwezig was bij de bijles wiskunde en mij 
vragen stelde. Een ander meisje, Brit Zonneveld, was van de brugklas en heeft dit jaar 
ook veel vragen aan mij gesteld. De keer dat ik eens niet als een hondje naar Priscilla 
toeliep, was het contact zo geregeld dat Brit als een postbode de berichten van Priscilla 
aan mij doorgaf. Zo gaf Brit in plan B door dat Priscilla een vraag had over wiskunde. Ik 
zei terug dat ze dan eerst de precieze vraag moet stellen. Brit liep weer heen en terug en 
zei: “Ze vraagt hoe de stelling van Pythagoras werkt.” Dat leek er meer op, dus ik een 
blaadje uit mijn tas pakken en een zo duidelijk mogelijke uitleg proberen te geven. Dit 
blaadje stuurde ik via Brit naar Priscilla, Brit kreeg het weer terug en gaf het aan mij. “Ze 
vond het handschrift niet leesbaar en dus heeft ze het verscheurd.” Ik geloofde dat Brit 
dit zei, want ik kende haar als een vertrouwelijk persoon. Priscilla echter, kende ik als 
een malloot. Dus ik ervoer dit als een enorme ondankbaarheid voor mijn uitleg, maar 
vooral als iets dat mijn vrijwilligheid om assistent te zijn bij de bijlessen belachelijk 
maakte.  
Ik vroeg schoolgenoten of ze de achternaam van Priscilla wisten. De achternaam, Costa, 
zocht ik op in facebook. Toen ik zeker wist dat het de Priscilla was die ik zocht, dus  niet 
iemand te pakken had die ik niet kende, schold ik erop los. En daarna raakte ik in de war, 
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want ze zei van ‘ja maar dat heb ik helemaal niet gedaan!’ Later op school kwam ze naar 
mij toe met weer dezelfde onschuldige houding. Van haar moest ik zelfs ‘sorry’ zeggen. 
Een geluk dat Brit erbij was. Nu kon zij zeggen ‘nee je hoeft geen ‘sorry’ te zeggen want 
ze heeft het wel gedaan’. Maar wat zij ze nou? ‘Ja, eh, ik denk dat zij het was die het 
briefje verscheurde, maar eh…’ En toen ik daarna alleen met Brit praatte, zei ze toch 
maar met volle zekerheid dat Priscilla het toch gedaan heeft. Echter toen was die 
zekerheid al te laat, ik had net mijn excuses aan Priscilla aangeboden, stommeling die ik 
was.  
Begin februari kreeg ik dit bericht van iemand die zich Hilde van der Plas noemde: 
 
Jongen uit de 6e, je heb altijd een 10 in wiskunde, en hou ik van. Ik zit nog maar in de 
tweede en weet dat mijn liefde jou waarschijnlijk niet bereiken kan. Ik betreur het iedere 
dag omdat mijn liefde eigenlijk niet mag. Ik zie je lopen over de gang en mijn hart wordt 
wrang omdat ik je niet missen kan. In de pauze zie ik je zitten in een groepje en af en toe 
geef je me een glimlach, dan wordt mijn hart van slag... 
Xx anoniem meisje 
 
Dit bericht is te vinden via ‘gespot de passie’ op facebook.com. Ik twijfelde wel iets, maar 
nam het redelijk serieus, ook al zei een jongen die ik kende als iemand die mij steeds in 
de maling neemt, dat ik op 14 februari, Valentijnsdag, alles zou weten. Deze keer had hij 
nog gelijk ook, want dit bericht is van 14 februari: 
 
Hee Rocco. Het spijt me dat ik je heb laten geloven dat er een meisje uit de 2e je stiekem 
leuk vindt. De waarheid is dat dit een slecht gelukte grap is. Er bestaat geen Hilde van der 
Plas, en er bestaat ook geen geheime aanbidder uit de 2e klas. Het spijt me dat ik je deze 
tijd in onzekerheid heb laten leven en ik hoop dat je me kunt vergeven. Beide 
'liefdesverklaringen' zijn van mij, en ze zijn allebei niet echt. 
 
Ter toelichting: ik kreeg inderdaad ook nog eens een tweede liefdesverklaring, maar dan 
met de hand geschreven. Daarin stond onder andere ‘je bent geil’ en had dus een 
behoorlijk onserieus tintje. In het bovenstaande bericht vraagt Hilde om vergiffenis, 
maar het was zo dat er op school eerst een clown naar mij toe kwam en zei ‘op die 
datum weet je alles’ en vervolgens hoopt de schrijver om vergiffenis op precies die 
datum. Ja, dan zeg ik dat als ik weet wie deze Hilde echt is, ik nog niet klaar met haar 
ben. Alleen al vergiffenis vragen juist als het Valentijnsdag is, kom op zeg! Er kwam 
trouwens een filmploeg naar onze school om te onderzoeken wie op wie verliefd is. Die 
filmpjes zette de ploeg op internet en daaruit bleek dat er niemand bijzat die mij leuk 
vond. In die filmpjes was er ook een bloedmooi meisje bij dat de meeste aandacht kreeg, 
maar die had het over een andere jongen dan ik. Het bericht van Hilde gaf nog zo de 
verwachting dat het meisje in het filmpje mij zou noemen, zodat de hele school en 
omstreken zou weten dat het een meisje om mij gaat, schijn bedriegt dus. Ik kon me niet 
beheersen bij de reacties bij die film, maar zonder het eerste cursieve bericht zou het 
filmpje veel minder teleurstelling teweeg hebben gebracht. Op de Universiteit van 
Amsterdam (UvA) zal het er eindelijk op een volwassen manier aan toegaan. Dat 
vertrouwen heb ik. 
 
Door alle goeie sociale contacten, maar ook wantoestanden eromheen heb ik mijn vwo-
diploma kunnen halen na een Cito-score van 529 vmbo-kader. Dit zonder 
eindgemiddelden van vakken onder de 7. Wiskunde werd een 9, herkanste ik voor 
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eventueel een 10, maar de 9 bleef staan (in één decimaal een 9,4) en was natuurlijk ook 
geweldig, ruim voldoende in ieder geval voor aanname op de UvA. Op daar naartoe! 
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Epiloog 
 
Van de diploma-uitreiking werd een leuk, grappig feest gemaakt, waarbij de gymleraar 
bewees een uiterst geschikte cabaretier te zijn en anderen alleen maar dáchten dat ze 
een goede cabaretier waren, waarbij de een goed kon zingen, maar de ander het voor 
elkaar kreeg te vroeg een nieuw couplet in te gaan waardoor het hele liedje een halve 
maat achterliep. 
Het volgende gedicht, Ik woou dat iek je herhansink was, is speciaal voor mij geschreven. 
Bij het voorlezen herkende ik mezelf al vanaf het begin van dit gedicht. 
 
Als een rustige kerel kwam je op school. 
Een roosterwijziging was je te dol. 
Rust regelmaat en reinheid 
Zijn allemaal jouw wijsheid 
 
Tot er uitgelegd werd dat er een herkansing bestond… 
 
Tot dat grote vak op het toneel verscheen 
Daar haalde je alles uit: helemaal vanuit je grote teen 
Waar een ander bloed zweet en tranen liet 
Ging jij juichen als een griet 
 
Maar iek wenste dat ik je herkansing was….. 
 
Er is geen docent zo op stang gejaagd 
Als jij weer eens je herkansing had aangevraagd 
Uren dagen en maanden zijn er mee gevuld 
Je klasgenoten hebben het maar geduld 
 
Waar Rosa een hoge vijf kreeg 
Eddy met een zeven boven zichzelf uit steeg 
Rutger een goede zes verdiende 
Gaf jij met je herkansing op en zweeg. 
Voor wiskunde bleef je trouw intekenen 
Betrouwbaar, loyaal en vol goede moed 
Want wat zou een 9,2 op een cijferlijst kunnen betekenen? 
Dames en heren: Ik spreek hier over een nationale heldenmoed 
 
Ik wou dat ik je herkansing was… 
 
Waar anderen goed nadachten 
“Een hoger cijfer… is dat wel haalbaar?” 
Is een herkansing voor wiskunde iets wat we bij jou konden verwachten 
Een tien halen, dat is voor jou zonneklaar! 
 
Iek wou dat ik jouwes herkansing was… 
 
 
Hoe goed de wiskundedocent je uitlegde…… 
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Er zat toch altijd een onmogelijk foutje 
En mocht hij weer zijn vrije tijd opzeggen 
Voor een nieuwe herkansing, zo moooi, zo zonder schoonheidsfoutjes… 
 
Ik wou dat ik je herkensing was 
 
De wiskundedocent elke periode weer in het zweet 
Rocco was alweer klaar in de grote wiskunde startblok 
De wiskundedocent kan en wil geen foutje meer ontdekken 
De wiskunde sectie neemt afscheid van je met de vlag op halfstok. 
 
Ja, ik wou dat ik je herkansing was… 
 
Twee wiskunde mannen met zoveel plezier 
Bezig met de wiskunde van hoog niveau 
Het lijkt de hemel wel…maar dan ver van hier…. 
Om de beste wiskundige van heel nederland te worden was voor ons echt een cadeau 
 
Jammer, er mag geen herkansing meer worde opgegeven 
Deze Rocco heeft stabiel zijn diploma gehaald 
De wiskundedocent kan weer verder met zijn normale leven 
En Rocco: je mag door met de ere status die je als wiskundige hebt behaald! 
 
Namens het hele Passie docenten team: Gods zegen in de toekomst 
En kom rustig op herkansing..eh…herhaling terug naar de Passie met je diploma als beste 
wiskundige van heel nederland!  
 
Je ziet dat er een aantal spelfouten in staan. Bij het citeren van dit gedicht in mijn 
biografie, heb ik ze expres laten zitten. Ten eerste omdat het anders geen echt citaat 
meer zou zijn, ten tweede omdat de makers van dit gedicht het bewust hebben gedaan 
als geinig plagerijtje omdat ze wisten dat ik heel precies ben. 
De zesde en zevende regel klopt niet helemaal. Toen wiskunde op het toneel verscheen, 
viel het mij juist tegen dat het anders was dan op de basisschool met alleen maar 
sommetjes en snapte ik er niets van. Pas toen de docent wiskunde van mijn derde klas 
lesgaf, begon wiskunde mij te interesseren. 
 
Ik snakte naar gemiddeld een tien voor wiskunde op mijn cijferlijst. Natuurlijk is het dan 
stom om met een 9,2 niet de herkansing te nemen. Dit soort cijfers drongen het me 
gewoon op. Eenmaal ingeschreven was er wel sprake van extra zenuwen, vanwege dit 
soort gedachten: ‘dit is je laatste kans, vergooi hem niet!’, ‘je mag blij zijn dat een 
herkansing überhaupt bestaat. Het is een extraatje!’ De wiskundedocent stond bekend 
als een goede uitlegger, maar bovendien als eentje die om het minste geringste wel een 
foutje kon ontdekken en expres op z’n best zijn zoekwerk deed. Ik kreeg een keer in de 
derde klas een repetitie terug waarin de getallen van een assenstelsel niet boven, maar 
onder de x-as lagen. In een andere repetitie moest ik een parabool tekenen en daar 
ontbrak iets aan: een getekende punt in de oorsprong. Dat hij zoiets kon zien, terwijl er 
nota bene een parabool doorheen ging, een x-as en een y-as! Maar vlak voor een 
sportdag eind 4e klas vertelde de docent mij dat hij de manier van wiskunde-examens 
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nakijken heeft gezien en toch maar wat milder is geworden. Die vele herkansingen lagen 
dus helemaal aan mij.  
 
En wat betreft de tijd van de docent die vrije tijd had kunnen zijn, maar door mij dat 
steeds niet is geworden: ik dacht dat er altijd wel herkansers zouden inschrijven voor 
wiskunde. Was ik echt vaak de enige die beslag legde op zijn vrije tijd? Bovendien, toen 
ik het las, nam ik het nogal serieus en dacht er dus meteen aan dat veel herkansingen 
schrijven ook hoort bij docent zijn. Hoe dan ook, als de wiskundedocent nu meer 
ontspannend zijn volgende jaren kan doen, dan wens ik hem dat van harte.  
 
Verder over het diploma als beste wiskundige van heel Nederland: dáár kan ik nooit 
zekerheid in vinden, maar afstuderen aan de UvA moet wel lukken, want ze zeggen daar 
niet voor niets dat ze vertrouwen hebben in studenten die alleen al een 8 staan voor 
wiskunde B. Wat zal er verder een hoop verandering komen! Leuker is dat spijbelen 
eindelijk eens je eigen verantwoordelijk is, minder leuk misschien het samenwerken 
met andere studenten. Belangrijkst: ik kan eindelijk mijn eigen ding doen. 


