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‘Overal waar ik kwam 
dacht ik: de zorg moet 
beter kunnen.’

sabine uitslag  weet bijna alles over de zorg in 

Nederland. Wat meer zegt: zij doet ook voortdurend haar 

best die te verbeteren. Dat bracht haar zelfs in de Tweede 

Kamer. Als er ergens een plek is waar je invloed kunt 

hebben, is het daar, dacht zij. Maar Sabine is ook bekend 

van een heel ander podium, met een heel ander publiek: 

als zangeres van een rockband. Ook in haar jaren in de 

Kamer bleef ze doorgaan met zingen. 
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Welke opleiding heb je gevolgd en wanneer? Havo, van 1986 tot 1990, met een 

bèta-profiel. Ik heb daarvoor een jaar mavo gedaan, in Vriezenveen. 

Welke opleiding na het CLA? HBO Verpleegkunde, in Enschede. Daarna 

Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht.

Wat deden je ouders? Mijn vader was arbeider in de metaal. Mijn moeder was 

eerst huisvrouw en is later de verpleging in gegaan.

Leukste vak? Natuurkunde. Dat had alles te maken met meneer Visser, ik ging 

heel graag naar zijn lessen. Hij was altijd positief en straalde heel veel energie uit. 

De persoon van de leerkracht kan veel invloed op de leerling hebben.
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Laagste cijfer? Dictee. Dat was een drama voor mij. Ik heb daar nooit hoger dan 

een 1 voor gehaald. Meneer Knotter, de leraar, deed zo zijn best, maar het hielp 

niet. Achteraf bleek ik dyslectisch te zijn. 

Veel huiswerk? Ik was heel braaf, altijd ongelooflijk braaf.

Rector? We hadden niet met de rector te maken, maar met de concierge, als we te 

laat waren. Dat gebeurde nogal eens. Wij waren erg bezig met ons haar, dat was 

getoupeerd. Na elke les gingen we even naar het toilet om het bij te werken met 

een klein kammetje. We vergaten dan vaak de tijd. 

Beste leraar? Naast meneer Visser ik vond meneer Zemel, geschiedenis, een gewel-

dige leraar. Ik hing aan zijn lippen, hij had een verhalende manier van lesgeven. 

 

Leraar waaraan je een specifieke herinnering aan hebt? Meneer Bok, van 

biologie, wees eens met zijn stok naar het staartje in mijn haar. ‘Wat is dat?’  

‘Een staartje, meneer.’ Toen wees hij een leerlinge aan met prachtig lang haar. 

‘Dat haar wil jij ook? Dat wordt nooit wat!’ Voor de rest was hij trouwens een 

fantastische leraar, met veel humor. 

Verliefd? Ik was een laatbloeier, ook op dat gebied. In de vierde klas was ik 

heimelijk verliefd op een jongen die mij niet zag, omdat ik veel jonger was.  

Als hij hallo zei, viel ik bijna van de trap. Maar ik heb ook echt  verkering gehad, 

kort, met een jongen uit de klas. 

Werkweek? In Elahuizen bij de Fluessen, in Friesland. We deden natuurkunde-

proefjes bij het meer. Maar wat ik mij vooral herinner waren de gipsen wandjes 

tussen de jongens- en de meisjeskamer. Als je daar flink tegen duwde, kwamen er 

gaten in. We hebben met elkaar die muur vernield. Nee, daar ben ik niet trots op.

Was de school behoudend of vooruitstrevend? Ouderwets, het was allemaal zo 

klassikaal. Later heb ik probleemgestuurd onderwijs meegemaakt, in Maastricht. 

Dat was gewoon heerlijk. Als het CLA dat ook had gehad, had ik beter gefloreerd 

en had ik er nog meer uit kunnen halen.

Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd op school? Ik kwam uit een dorp 

en ging naar een grote stad, want dat was Almelo toen voor mij: groot en ver bij 

Vriezenveen vandaan. Het was een eerste, flinke stap om mezelf te leren kennen  

en een plek te vinden in de grote wereld.  

 

Heb je herinneringen aan het gebouw? De ruimte achter het podium in de aula. 

Daar kon je zoenen. Maar ik was niet zo’n zoener, hoor, ik heb niet de hele school 

afgelebberd.  
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Wat merkte je van de C van het CLA? De godsdienstlessen pasten heel goed bij 

wie ik was en wat we thuis deden. Het waren goede lessen, met mooie discussies 

over maatschappelijke zaken. Ik ging in Vriezenveen ook graag naar catechisatie. 

Ik ging wel eens bij de dominee op visite, om te discussiëren over Genesis 3, waar 

ik echt een mening over had.  

Wat was vroeger opvallend anders in het onderwijs dan in latere jaren? 

Ik was dyslectisch. Tegenwoordig zou dat al snel zijn gediagnosticeerd, maar 

toen gebeurde dat nog niet. Gelukkig maar, anders had ik een stempel gehad en 

dat wilde ik niet. Ik vraag mij wel eens af of al dat gelabel van tegenwoordig de 

kinderen wel goed doet. 

 

Van mavo naar de universiteit: hoe ging dat? Ik ben een laatbloeier. Ik kreeg op 

de lagere school een schooladvies voor de huishoudschool, tot mijn verbazing, want 

ik was heel leergierig. Ik heb lopen huilen. Het advies was niet bindend en mijn 

vader heeft voor elkaar gekregen dat ik naar de mavo in Vriezenveen kon. Na 1 jaar 

had ik allemaal 9’s en 10’en en kon ik naar het CLA, naar de havo. 

Het CLA was in mijn ogen een grote fabriek, vergeleken met de gemoedelijke 

dorpsmavo.  Ik sleepte een enorme mijn tas mee met al die boeken, dan ging die bel 

en moest je spurten naar het goede lokaal. Ik wist niet altijd waar ik heen moest.  

De HBO verpleegkunde in Enschede ging gemakkelijk. Na één jaar heb ik mij 

afgevraagd of ik niet beter geneeskunde zou kunnen gaan studeren. Gelukkig 

ben ik gebleven. Ik ben er trots op dat ik ‘van huis uit’ verpleegkundige ben. Na 

de HBO heb ik in Maastricht Gezondheidswetenschappen Gestudeerd. Ik heb 

ook nog twee post-hbo’s gedaan en de Top Class Bestuurskunde in de zorg aan de 

Erasmus Universiteit.

Sabine met haar 

band Spinrock 

(foto:  

Robert Westera)
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Je hebt vijf jaar in de Tweede Kamer gezeten.  

Hoe kwam je daar zo terecht? Na mijn studie heb ik diverse functies in de zorg 

gehad. Overal waar ik kwam dacht ik: de zorg moet beter kunnen. Hoe kan de 

werkdruk verminderen? Hoe kan de patiënt meer centraal staan? Ik was nooit zo 

leuk in een team, ik was nogal eigenwijs en bemoeide mij altijd met de organisatie.   

Ik werd later manager en directeur in de zorg, want ik dacht: als ik hoog in de 

boom kom, heb ik het voor het zeggen. Maar hoe hoger ik kwam, hoe meer last 

ik kreeg van wetgeving. Mijn conclusie was dat ik daar moest zijn waar wetten 

worden gemaakt: in de Tweede Kamer.

In de politiek leek de zorg vooral iets van de SP. Maar daar voelde ik mij niet thuis. 

Ik ben niet zo van buiten staan zwaaien met spandoeken en pamfletten, en ‘Actie, 

actie!’ roepen. Ik ben meer van: laten we het doen met elkaar,  overleggen wat het 

beste voor de patiënt is. Ik vond dat het CDA de zorg links liet liggen. Ik vroeg: 

‘Waarom hebben jullie dat weggegeven aan de SP? Zorg begint met caritas en dat 

heeft zijn wortels in de kerk.’ 

Ik vertelde het CDA dat ik mijn achterban zou mobiliseren en ervoor zou zorgen 

dat hun geluid bij het CDA zou terechtkomen. Op een dag ontving Maxime 

Verhagen, op dat moment de fractievoorzitter, ons met open armen. Hij vroeg ons 

hem te vertellen wat er in de praktijk gebeurt. Ik merkte dat men behoefte had aan 

ons verhaal.

Later vroegen ze mij of ik in de Kamer wilde, ze wilden graag iemand als ik. Ik 

heb een assessment gedaan, met heel veel andere gegadigden. Ik dacht wel even, 

wat doe ik hier, tussen hoogleraren en andere deskundigen. Maar ik dacht ook: 

juist ik moet hier zijn. Ik heb in de zorg alle lagen gezien. Als ik ergens iets van 

vind, kan ik ook zeggen waarom ik dat vind. Niet omdat ik het ergens heb gelezen, 

maar omdat ik het zelf heb ervaren. Ik kan mij goed verplaatsen in de mensen die 

het werk doen aan het bed.  

De assessment was heel pittig, ze gooiden je voor de leeuwen. De fractievoorzitter 

was er, er waren ministers, en premier Balkenende kwam ook nog even langs.

Ik heb vijf jaar in de Tweede Kamer gezeten, tijdens Balkenende 3 en 4 en Rutte 

1. Ik heb mij het schampschompes gewerkt. Buitenstaanders realiseren zich niet 

altijd wat het betekent kamerlid te zijn. Het is niet een baan, je bènt het, 24 uur per 

dag. Zat ik op een zondagavond stukken te lezen, belt Nova. ‘Er is een mevrouw 

verbrand, bij een ongeluk in een verpleeghuis, wat gaat u daar aan doen?’ Nou, zeg 

je dan, ten eerste is dat verschrikkelijk, en verder is het een incident, een ongeluk. 

‘Ja maar, dat is te makkelijk, mevrouw.’ Je moet voortdurend op je qui-vive zijn. 

Ik was een volksvertegenwoordiger met een missie. Ik wilde mij bezighouden 

met zaken die het volk, de samenleving, ook echt raken en waar mensen dagelijks 

mee te maken hebben. Ik heb mij hard gemaakt voor meer zeggenschap in het 

bestuur voor de verpleegkundigen die aan het bed staan. Ik ben betrokken geweest 

bij de  Alcoholwet 18+. Met anorexia bemoeide zich nauwelijks iemand in de 

Kamer, terwijl het hier de meest dodelijke geestelijke ziekte betreft. Ik vind dat de 
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zorg rondom deze  verschrikkelijke ziekte beter georganiseerd zou moeten zijn. 

Daar heb ik me dan ook hard voor gemaakt samen met de patiënten en de ouders 

van de patiënten. Verder heb ik gewerkt aan de problematiek van ghb, de drug die 

ook een probleem was in mijn geboorteplaats. Samen met politie en burgemeesters 

hebben we een plan gemaakt om ghb op de harddrugslijst te zetten.

Het waren tropenjaren, zeker de laatste jaren, toen zorgindicaties en pgb’s op de 

agenda stonden. Toen het eerste kabinet Rutte viel, vroeg ik mij af: wil ik verder 

als kamerlid? Mijn hoofd zei ja, maar mijn intuïtie zei: ga terug naar de zorg. Dat 

laatste heb ik gedaan, ik ben een heel intuïtief mens. Tot nu toe heb ik er geen spijt 

van.

Je bent vanuit een kleine, besloten gemeenschap 

terechtgekomen in de grote wereld. Was dat moeilijk? Ik ben heel beschermd 

opgevoed, ik was de oudste dochter. Uitgaan was niet aan de orde.  Ik was in die 

tijd verlegen, bleu, introvert. Er hoefde maar iemand naar mij te kijken en ik kreeg 

meteen een rood hoofd. Mijn zus heeft op school meegedaan met een musical, 

maar ik durfde dat niet.

Mijn vader zei: waar je bang voor bent, dat zijn je spoken, daar moet je tegenin 

gaan. Uit een groep naar voren stappen was voor mij zo’n spook. Ik ben dat toen 

gaan opzoeken. Ik zong in een koor in de kerk. Ik herinner mij nog dat ik op een 

keer in mijn eentje de kansel op ging. Ik stond daar met knikkende knieën, maar 

dat zag je gelukkig niet. 

De angst voor het podium heb ik overwonnen. Ik sta nu wekelijks een paar keer 

op het podium, voor volle zalen, als discussieleider, dagvoorzitter en inhoudelijk 

spreker op congressen. Ik heb mijn spoken durven aankijken. 

Ik heb altijd een sterke drang gehad om mij te laten zien. Dat paste niet zo goed 

bij mijn omgeving. Ik kom uit een milieu van doe-maar-niet, doe maar normaal. 

Maar ik ben uit het ei gebroken, ik was de eerste die naar de universiteit ging.

Het ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’ heeft ook een positieve kant. 

We zijn allemaal mensen en niemand moet zich verbeelden meer dan een ander te 

zijn. Iedereen is wie die is en dat is goed genoeg. Dat hebben mijn ouders mij altijd 

geleerd. Je moet je nergens voor schamen. Dat heeft mij geholpen uiteindelijk 

net zo  gemakkelijk met ministers en staatssecretarissen om te gaan als met de 

verpleegkundigen aan het bed. 

Je bent opgegroeid in Twente. Daarna heb je in andere plaatsen 

gewoond, zoals Maastricht en Amsterdam. 

Hoe kijk je nu tegen het Twente en het Twents aan? Het Twents is wel ont-

nuchterend. Mijn opa was jarig. Ik scheurde met mijn BMW Z3 van Den Haag naar 

Westerhaar. Ik kom om 9 uur aan, veel te laat natuurlijk, voor een verjaardagsfeestje 

in Twente. Ik kom binnen, iedereen draait zich om, het valt stil.  ‘Doar hej de 

minister-president ok, alles goed?’ ‘Alles goed’ ‘Mooi, goa zitt’n, kriej koffie. 

Hej ’t alle heurt van den en denne?’  



14

In Maastricht ging ik wel eens in de kroeg voorlezen uit het werk van Herman 

Finkers. Maar ze verstonden me lang niet altijd, ik had een zwaar accent. Als 

ze me wel verstonden, begrepen ze de Twentse humor vaak niet. Twents is niet 

alleen een taal, maar ook een mentaliteit, een houding. We waren een keer met 

een groepje Twentenaren bij een voorstelling van Herman Finkers in het Vrijthof, 

in Maastricht. Wij lagen steeds in een deuk, maar die Limburgers lachten nergens 

om. 

Mijn man is typisch Randstedelijk, hij spreekt Algemeen Beschaafd Nederlands. 

Toen ik hem net kende, heb ik hem een keer meegenomen naar Helligen Hendrik. 

Dat zag ik als een vuurdoop. Maar hij vond het fantastisch en verstond bijna alles. 

Toen was hij voor mij geslaagd. 

Doordeweeks zat je op het pluche in de Tweede Kamer, 

in het weekend stond je als zangeres van de band Spinrock 

op de bühne. Hoe was die combinatie?  Een kwestie van balans, van yin en 

yang. In het weekend mantelpak uit, knot uit, haren los, leren broek aan. Op naar 

feestschuren in de Achterhoek, het podium op, keiharde muziek, bier om je oren. 

Geweldig, ik laad dan op, het kind in mij. ‘s Maandags mantelpak weer aan, haren 

omhoog en debatten voeren.  

In de politiek wil je de verschillen laten zien: wij denken anders dan de PvdA, 

en ook anders dan de VVD. Maar in het weekend waren we allemaal weer samen. 

Iedereen stond voor mijn neus te dansen, PVV’er, VVD’er, CDA’er. Dan voelde ik 

mij de verbinder, de hond die de schaapskudde bij elkaar houdt

Ik ben een fan van Led Zeppelin en AC/DC. Daar speelden we ook nummers van. 

Ik ben ook een fan van Mozart. Het Requiem is prachtig. Dat raakt mij, het is van 

een andere planeet.  

Klassieke muziek werd niet van huis uit gestimuleerd. We luisterden naar 

geheime zenders en die draaien geen Mozart.  Als er eens klassieke muziek op de 

radio was, riep mijn moeder: ‘Zet maar gauw af, de katten beginnen te janken’.
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‘CLA c’est moi.’

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.
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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.’ 

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.’
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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.’

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.”’

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 

Links: Tjalling als leerling, op een klassenavond in 1960 

Rechts: Rector Groen
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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            

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 

Tjalling als leraar, 

in 1975
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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 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 
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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!’

 

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 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 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.’ 

Tjalling in Les 

Misérables
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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!’


