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‘CLA c’est moi.’ 

Inleiding 

Als er één oud-leraar is die geen introductie behoeft, is het Tjalling Visser wel: wie kent hem niet. 

Toen hij met pensioen ging, had hij tweederde van zijn leven op het CLA doorgebracht: 7 jaar als 

leerling, 37 jaar als leraar natuurkunde. CLA c’est moi zegt hij wel eens, met enige ironie. 

 

Hoe verging het u als leerling op het CLA? 

In de eerste jaren ben ik twee keer blijven zitten. In de derde klas was ik helemaal om. Ik kreeg 

natuurkunde van Borg, een invaller van de Christelijke Ulo. Hij bracht een heel andere sfeer mee. Op 

de ulo was het bewind veel minder vrij dan bij ons. Het was meer: de zweep erover. Elke les begon 

met een schriftelijke overhoring. Ik deed meer, ik ging het begrijpen en ik ging het leuk vinden.  

In de vierde klas hbs-b kreeg ik les van Veenstra, wis- en natuurkunde. Ik keek ontzettend tegen die 

man op: dat hij dat allemaal kon snappen: gonio, analytische meetkunde, stereo, en ook nog alles 

van natuurkunde. Die man wist alles! Maar in de eerste twee weken in de vierde snapte ik 

natuurkunde niet. Dat is mij altijd bijgebleven, ook toen ik leraar was: ga er niet vanuit dat de leerling 

altijd begrijpt wat je bedoelt. Oordeel niet te gauw en niet te hard. Soms ben je te ongeduldig. 

Is er iets waar u spijt van hebt als leerling? 

We hadden een jonge docent, natuurkunde, ik denk begin 20. Hij liep mank en had een half verlamde 

arm, hij was nogal kwetsbaar. Wij, een jongensklas, waren nietsontziend. Wij bestonden het om 

krijtjes en proppen naar beneden te gooien. Hij was machteloos, kon zo gauw niet naar boven 

komen. Hij is ontslagen. Wij hebben die docent weggepest. Dat zeg ik met het schaamrood op mijn 

kaken.  

 

Tjalling als leerling, op een klassenavond in 1960 
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Wat hebt u gedaan na het halen van uw hbs-diploma? 

Ik heb elektrotechniek gestudeerd in Delft.  

Wat hebt u gemerkt van de protestjaren 60? 

De protesten speelden zich af in Amsterdam. Wij in Delft hadden de houding: het zal wel. We waren 

met techniek bezig en gewoon aan het studeren. Behalve wat bouwkundestudenten, maar die waren 

toch al zo alternatief.  

Hoe bent u in het onderwijs terechtgekomen? 

Ik heb het CLA opgebeld, rector Groen. Die kende mij nog, die kende zijn pappenheimers. Ik vroeg of 

ik aan het werk kon. Ja, zei hij, en dat was het. Zonder sollicitatiegesprek had ik een vaste baan.  

 
Rector Groen 

Zijn er ervaringen als docent die u zijn bijgebleven? 

Op een reünie ben ik eens staande gehouden door een vrouw, van in de 40. Die zei: meneer Visser, u 

wil ik wel eens spreken, op een toon van: nu komt er wat. Ik had haar eens aan het begin van de les, 

in de vierde klas hbs, een beurt gegeven, en ze wist niets. Toen had ik haar verweten dat ze er niets 

aan gedaan had. “U moest eens weten hoe hard ik daarop aan het werk was. Ik deed mijn uiterste 

best en begreep er maar weinig van.” Mijn oordeel was dus onbezonnen geweest. Ik zei: “Ik wou dat 

ik hier een gat kon graven en erin verdwijnen. Ik schaam mij dood.” 

 
Tjalling als lerar, in 1975 
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Kunt u nog iets noemen wat indruk heeft gemaakt? 

Ik heb eens les gegeven in de brugklas, aan leerlingen die zo van de basisschool kwamen. Dat was 

een ongeremd zooitje. Die konden van alles, durfden van alles, die waren helemaal vrij, in mijn 

beleving. Ik dacht vaak: wat weten wij die spontaniteit er in een paar jaar uit te krijgen. Die 

conditionering die je daar aanbrengt! Is dat nou zo gezond, dat je die spontaniteit gaat indammen?  

Kunt u de rectoren die u hebt meegemaakt karakerteriseren? 

Van Leeuwen was de oude boss. Groen was hoog boven de anderen verheven. Hij stelde zich voor als 

doctor Groen. Bewonderenswaardig was dat hij van heel veel leerlingen de namen kende. Zweistra is 

de man van het sociale hart, hij maakte van de fietsenkelder de kantine. Dat was een openbaring, 

open en zachmoedig. Lub was ook open en benaderbaar, maar wel meer de baas dan Zweistra.  

Kunt u een paar markante collega’s noemen? 

Een opvallende vakcollega was Piet Rensma. Als leerlingen voor het eerst bij hem binnenkwamen, 

waren ze lacherig. Hij liep moeilijk en zag er vreemd uit, er was iets met zijn ene oog.  Maar daar trok 

hij zich niets van aan. Binnen de kortste keren hadden de leerlingen door: deze man is heel slim en 

daar moet je ontzag voor hebben. Dat was de hoogleraar, bij wijze van spreken, die ging je niet 

pesten. Hij was meer de wetenschapper dan de practicus.  

Hoe hebt u de C van CLA ervaren? 

Bij de oprichting was het karakter van de school niet ver bij reformatorisch 

vandaan: stevig gereformeerd, hervormd mocht nog net. Mijn zus mocht van juf 

Volten, conrector mms, bijvoorbeeld geen broeken dragen. Er mocht niet 

gedanst worden. Er moet daar veel over vergaderd zijn, binnen directie en 

bestuur. 

Toen ik leerling was, lagen er bij de weekopening in de aula overal 

liedbundeltjes. Die waren voor de leerlingen, de docenten werden geacht 

zonder bundel mee te kunnen zingen. Wij zongen dan wat besmuikt een lied. Ik 

ervaarde dat als opgelegd pandoer, een beetje onecht.                                                           

Daar wilde ik voor waken, toen ik leraar was. Ik heb met de dagopeningen danig           Juf Volten 

gezeten. Ik nam die echt serieus en wilde overtuigend naar een leerling toe  

overkomen. Als jij daar alleen maar een Bijbellezing en een gebed doet, dan is het obligaat. Maar als 

je het een vorm kunt geven waarin je het achterste van je eigen tong laat zien, vol overtuiging, dan 

komt er wat. Ik zat ’s morgens hevig te broeden wat ik moest doen. Maar dat elke dag doen, dat hou 

je niet vol. Er is een tijd geweest dat ik als wens bij de roostermakers neerlegde het eerste uur zoveel 

mogelijk vrij te hebben. Men vroeg wel eens: waarom wil je dat, en dan draaide ik eromheen: ik heb 

een gezin met jonge kinderen, druk, druk…  Met een beetje geluk hoefde ik dan niet vaker dan 2 of 3 

keer om half 9 te beginnen.  

Waarom deed u niet dezelfde dagopening meerdere keren per week? 

Daar heb ik nooit bij stilgestaan, nóóóóit. 

Wat deed u bij de dagopening? 

Ik keek een keer in de boekenkast van mijn moeder en toen vond ik dit boekje, of beter gezegd: toen 

vond dit boekje mij: Hij zag de hemel, van Sadhoe Soendar Singh, een Indiër. Op zijn 17de heeft die 

een ervaring gehad zoals Paulus op weg naar Damascus. Zijn vrienden hebben hem bezworen zijn 

visioenen op papier te zetten en dat heeft hij gedaan. Koningin Wilhelmina vertelt in haar memoires 

dat ze hem uitvoerig heeft bestudeerd. De katholieke kerk heeft al in een vroeg stadium het 

profeteren in een verdomhoekje gezet. Alsof de bijbel het laatste woord van God is. Je gaat mij niet 

vertellen dat God zich later niet ook nog naar anderen geopenbaard heeft. Maar de grote vraag is 
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wel: is Singh geen valse profeet? Het voorwoord gaat daarop in en is een verantwoording of de 

inhoud wel met de bijbel klopt. Verschillende  geestelijken, een dominee, een bisschop, komen aan 

het woord. Dit exemplaar is uit 1962. Het boekje is stukgelezen, ik heb het vele jaren gebruikt bij de 

dagopeningen.  

Tjalling bladert door het boekje en vindt een papiertje, met een planning. ‘Kijk eens, dit waren mijn 

laatste dagopeningen in 2009. Je kunt zien welke stukken ik heb voorgelezen in  mijn laatste lessen, 

in vwo-4 en vwo-5.  

Het maakte heel veel indruk op leerlingen. De openingen duurder liepen vaak uit tot 10 minuten of 

een kwartier. Soms vroegen leerlingen: kunt u voor mij aan dat boekje komen? Ik heb een keer voor 

een leerling het hele boekje gefotokopieerd.  

Ik werd eens staande gehouden door een man, die vertelde dat hij bij mij in de klas had gezeten. 

“Wat ik mij vooral van u herinner, dat zijn uw dagopeningen.” Ik zei wel eens tegen leerlingen: ik heb 

veel liever dat jullie later aan mij terugdenken als iemand die je aan het denken heeft gezet, dan dat 

je zegt: ik had zo’n goede natuurkundeleraar. Ik  heb vaak gezegd:  “Durf vrij te denken, durf 

vrijdenker te zijn. Je ouders vertellen je wat, maar je gelooft ze niet. De predikant vertelt je wat, 

maar je gelooft hem niet. Ik vertel je wat, je gelooft het niet. Maar je hoort alles wel aan. Dat draag je 

in je hart met je mee. Je mag zelf weten wat je ermee doet, maar je moet het wel overdenken.” 

Welk hoogtepunt hebt u meegemaakt op het cla?  

De musical Les Misérables, die werd gespeeld in de aula. Voor mij was dat aangrijpend, ik had de rol 

van Javert, de klootzak in het verhaal. Ik moest, wit geschminkt, de bezoekers bij binnenkomst als 

gevangenen behandelen, ze toeschreeuwen en ze zo naar hun plaatsen ‘begeleiden’. Ik vrees dat ik 

veel broertjes en zusjes de stuipen op het lijf heb gejaagd! Er was een de brug over de aula en vanaf 

die brug moest ik Valjean grimmig toezingen. Wat een prachtplek: ik kon het dak bijna raken! 

 
Tjalling in Les Misérables 

Hoe is de school qua organisatie verandert in al die jaren? 

Laat ik vooropstellen dat de dingen gaan volgens de cultuur van de tijd, ook op school. Directeuren 

komen op vergaderingen van directeuren, daar horen ze iets en vervolgens vinden ze dat het op de 

eigen school ook zo moet.   

Er komen meer directieven van bovenaf: je moet iets zus of je moet iets zo doen. Tegen het eind van 

mijn werkzame periode was dat het ergst.  Gelukkig kon ik toen zeggen: Je kunt de pip krijgen, hier 
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krijg je mij niet in mee. Maar als je jonger bent en geen zeggingskracht hebt door leeftijd, dan moet 

je wel meedoen.  Die directieven blijven maar komen: je moet dit en je moet dat. Dat raakt aan je 

autonomie, het raakt aan de zorgen die je je moet maken, dat wil zeggen: waarvan een ander vindt 

dat je je die moet maken. Maar het gebeurt overal, het is een cultuurprobleem.  

 

Hoe scoort de school op de schaal conservatief-progressief? 

Op de schaal van 1 tot 10, waarbij 10 zeer progressief is:  een zeventje. We waren bereid de bakens 

te verzetten, maar met nodige voorzichtigheid en bang te verliezen wat we hadden. Laat ik een 

persoonlijk voorbeeld geven. Een vakcollega uit Oldenzaal liet de leerlingen veel vrijer. Hij deed dat 

op een manier waarvan ik dacht: de weg ernaartoe is bloedlink, je kunt ze gemakkelijk verliezen. Ik 

was achterdochtig, ik moest dat allemaal nog zien. Ik durfde het niet en wou het onderwijs meer in 

de hand houden. Ik vertrouwde de leerlingen maar voor de helft, en niet altijd ten onrechte.  

Hoewel, als je de leerlingen vrijheid zou geven, zouden ze dat after all misschien wel positief hebben 

ingevuld. Bij die collega liep het goed af. Ik was jaloers op hoe hij het deed, jaloers dat hij dat durfde.  

Is uw manier van lesgeven veranderd in de loop van de jaren? 

Later in mijn loopbaan kwamen er nieuwe ideeën over didactiek: de docent minder aan het woord, 

de leerlingen meer zelfwerkzaam in de les. De gedachte erachter snapte ik wel. Als ze in de les hun 

huiswerk al doen, hoeft dat thuis niet meer, waar ze het toch al zo druk hebben. Dat ze zelf iets 

moesten doen, dat was prima. Dan was het hun ontdekkingsreis, in jouw les. Maar ik dacht ook: dat 

had je ook thuis kunnen doen, die ontdekkingsreis. Tegelijkertijd had ik zoveel te vertellen. Ik zag de 

les als een toneelstuk. Een toneelstuk is niet kort, rechttoe rechtaan, nee dat moet je opbouwen, dat 

kost nou eenmaal tijd. Als je een verhaal vertelt, toneelspeelt, doet dat veel meer dan als de 

leerlingen iets lezen. Die zelfstudietijd was er bij mij dus maar mondjesmaat, minder dan mij was 

aangezegd van links en van rechts. Ik zette ze wel het laatste kwartier aan het werk en dan liep ik het 

lokaal halfgehaast uit met een air van: ik heb dringend wat te doen. Op die manier probeerde ik ze in 

het gareel te houden, ze wisten niet waar ik was, wanneer ik terugkwam, misschien stond ik wel op 

de hoek.  

Hebt u herinneringen aan specifieke plekken in het schoolgebouw? 

Ik heb als docent altijd in hetzelfde lokaal gezeten, boven de aula.  Ik had daar zelf ook lesgehad, ik 

vond het een prachtig lokaal. Het had alle voorzieningen, ook voor proefjes en demonstraties. Als de 

les was afgelopen, stond ik 

daarboven en zag ik in de aula 

alles gebeuren. 

De aula is magistraal, die 

wordt goed gebruikt voor 

muziekuitvoeringen, het 

oefenen van de musical, 

vieringen en 

diplomauitreikingen. De aula, 

daar moet je niet aankomen. 

Eén keer dreigde dat. In de tijd 

van het studiehuis was men op 

zoek naar studieplekken. Daar 

was nergens plaats voor. Toen 

was even het idee: dan maar 

in de aula. Ik dacht: NEE, 

NEE!!, hou hem vrij!                             Boven de aula. Het lokaal van Tjalling was aan de linkerkant. 


