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ROTTERDAM, donderdag
Wie had ooit gedachtdat de altijd zo keurig uitziende en
gezaguitstralende Ivo Opsteltenvroeger op schoolniet altijd een lieverdje was?En wie kan zich bij het kijken naar
eenTweedeKamerdebatbedenkendat de rap van de tongriem gesneden'FemkeHalsemaop de havo enorm trots was
op haar record 'het meestuit de klas gestuurd worden'?
Deze opmerkelijke onthul- leving hebben gemaakt,
lingen doen de bijna vertrek- waren tijdens hun schoolkende burgervader van Rot- tijd maar gewonejongens
terdam en het Groenlinks- en meisjes,die soms een
kopstuk in het boek 'De onver- plaagvoorhun leraren wagetelijke leraar'. In totaal der- ren.
vooraanstaande De schrijvers van het boek,
tien
Nederlandersvertellen daarin Arjen de Boer, Rien Rouw,
openhartig over hun school- Frank Willemsen en Harm Petijd en hun relatie met hun Ie- ter Srnilde, interviewden beraren. En wat blijkt? Ook de halve Opstelten en Halsema
mensendie het in onzesamen- onder andere ook econoom
Arnold Heertje, Eo-presentator Andries Knevel, scheidend Schipholbaas Gerlach
Cerfontaine, GroningensburgemeesterJacquesWallageen
zangeresFay Lovski. ,,Naarmate de gesprekken vorderdqn en er herinneringen werden opgehaald, des te meer
kregen zeweer dat jongens-of
meisjesachtigeover zich heen.
Hun oogiesgingensteedsmeer
glimmen", lacht auteur Harm
Peter Smilde.
Zo v ertelt Ivo Opstelten (64)
zonder schroom dat hij ,,een
onmogelijk iemand was voor
leraren met weinig gezag".
Spiekendeedhij ook, bijvoorbeeld bij zijn stokdove leraar
naturrrkunde.,,Debestein dat
vak lasgewoonde antwoorden
voor. zonderdat die leraar iets
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van schoolgetrapt. Nadat mijn vader me egn
week had laten stofzuigen voor straf, ben
ik weer teruggekoi men. I n4havobleef ik
' zitten, met vijf enen.
Dat kwam vooral omdat ik er eigenlijk
I nooit was. Ik vond aI', les interessant, behal.r ve school", aldus een
zeer openhartige Hal'sema.
Het idee voor het boek kregen de schrijvers (drie ervan
werken op het ministerie van
Onderwijs) toen ze zich afwoegen of er in de loop der jaren veranderingen zijn opgetreden in de waardering van
leraren. ;,Tegenwoordig is het
vak leraar in aanzien gedaatrd
en zijn er felle discussies over
de opleiding, die tekort zou
schieten. Door middel van
anekdotes wilden we van een
aantal vooraanstaande Nederlanders weten wat een goede
leraar zou kenmerken", licht
Smilde toe. ,,Waren die'leraren van vroeger daadwerkelijk onvergetelijk?"

in degaten had. Zodoende hadden we allemaal een goed cijfer."
De nieuwe VVD-voorzitter
bleef zitten in de derde klas
van het Lorentz Lyceum in
Eindhoven, werd af err..toe de
klas uit gebonjourd en zelfs
een keer van school gestuurd.
Hij staat daarin niet alleen, zo Het eerste exemplaar van het
blijkt. Femke Halsema (42), boek'De onve rg etelii ke Ieraar'
wordt morgen in Den Haag
voor
TVeede
Kamerlid
Groenlinks, maakte er zelfs aan minister Plasterk van On:
derwijs e:nde leraar van het'
een sport van.
,,In 3 havo hield ik het re- iaar 2008 overhandigd. Uitge'
cord 'het meest uit de klas ge- verij is SWP in Amsterdam,
ISBN 978906665961.Priis:
zet worden'. Daar was ik heel
trots op. Ik ben zelfs een keer € 14.90.

