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Aflevering 50 
De jaren ’90 (2) 

 
Sommige gebeurtenissen vergeet je niet snel. Ook sommige jaargroepen blijven op 
een of andere wijze in je hoofd zitten. Zo ook met de lichting vwo-ers die in 1999 het 
Maaslandcollege verliet. In het jaarboek van hun eindexamenjaar heb ik destijds een 
bijdrage geschreven.  
 
 

 
 
Het was de tijd van de invoering van de Tweede Fase. De zelfstandige leerling, met 
eigen verantwoordelijkheid. En met heel veel mooie gedachten.  
In het verhaal van Hilde de Wit – van der Zanden komen veel van mijn herinneringen 
terug. De waanzinnige reis naar Praag. De bijzondere humor 
uit die tijd. De luidruchtigheid van velen van deze leerlingen. 
In het eindexamenboek kom ik de namen van toen weer 
tegen. Grappig: ik noem in het stuk de naam van Ruben, als 
stille drinker. Blijkbaar had ik een vooruitziende blik: op 
LinkedIn staan de mooiste verhalen van Ruben …. als 
wijnkenner. 
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Andere namen? Lenneke Albers (noemde mij in het eerder genoemde boek “Geert 
Arts, je bent net superman”), Femke Bosman, Erna Dorussen, Dirk van Erp (zoon 
van Ton), Ebru Gunaydin, Stephan Jacobs, Sarina Karouw, Jesse Keet, Maartje van 
Lent, Anneke Lowes, Krijn Nagtzaam, Carla Niesink, Janneke van den Oever, Joyce 
van Orsouw, Flweur Somers, Mynke Trommelen, Coen Janssen, Marieke Zantkuijl, 
Hynh Le, Laura Romanillos. 
 
Een confronterende herinnering. Daarom des te leuker. 
 
Geert Arts 
 

Hilde de Wit - Van der Zanden:  
kroniek van een schoolleven 

 
Brugklas 1993 
Met gigantische en loodzware Kipling rugzak op je 
blinkende fiets naar school. Alles was nog op papier, 
dus ik denk dat bij sommigen het gewicht van de tas 
aardig in de buurt kwam van hun lichaamsgewicht. 
Informatiekunde…gigantische vierkante computers met 
ms-dos en floppy disks. Verplicht douchen bij de gym en 
er alles aan doen om daar onderuit te komen (met je rug 
strak tegen de douchewand en de kraan wel aan). 
Brugklaskamp, op de fiets naar Sint Michielsgestel en 
dan echt drie dagen verstoken zijn van contact met het thuisfront, want geen mobiele 
telefoons nog.  
 
2vwo/3vwo 

Les in techniek, kraanleertjes vervangen en een houten 
vrachtwagentje maken. Duits kwam erbij en we maakten 
voorzichtig kennis met het uitgaansleven via 
schoolfeesten in de Iemhof en de theetuin en met een 
knipkaart konden we 1 x in de twee weken naar de 
Vlaam en ja het was heel gewoon dat we daar als 14/15-
jarigen bier en bessen-7up dronken. De vrijwilligers 

waren ook altijd druk met dronken pubers verplegen. 
 
4vwo 
Tijd om een ‘stroming’ te kiezen! Natuurkunde-Scheikunde, 
Natuurkunde-Economie II, Scheikunde -Economie II of….Economie 
II-muziek. Mijn keuze viel als lui Alfa-meisje op de laatste. En zo 
zaten we met 10 leerlingen bij muziek componisten en bijbehorende 
muziekstukken te leren. Onze uitwisseling met Spanje ging niet 
door, omdat een leerling uit het jaar voor ons wiet aan de 

Spanjaarden had verkocht en de Spaanse 
school niks meer van ons wilde weten. 
Gelukkig wisten we als klas zelf nog een 5 
daagse trip naar Praag met Peter Langehout 
(wie kent hem nog) reizen te regelen. In een 
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dubbeldekker bus met bovenin bejaarden en onderin v4a. We bezichtigden alle 
trekpleisters, maar wisten ook vaak genoeg te ontsnappen naar obscure kroegjes 
waar je moest opletten niet opgelicht te worden. De Duitse Mark was geliefder dan 
de Tsjechische kronen (nee nog even geen Euro’s toen). Ook in het hotel vloeide de 
drank rijkelijk en waren de docenten (Coen Brunen en Geert Arts) druk om al het 
puberdrama dat daardoor ontstond in toom te houden.  
 
5vwo 

Het jaar stond bol van de schoolonderzoeken, 
voorbereiding op de eindexamens. Leren, werken en 
uitgaan. De pauzes brachten we door in de T-tuin. Daar 
werd gerookt en hadden we zwaar serieuze 
tafelvoetbalcompetities. Lange tijd kon dat gratis, als je het 
staafje maar langzaam genoeg uit de tafel trok, kwamen 
de ballen gratis weer 

tevoorschijn. Femke Bosman en ik versloegen 
iedereen en haalden daarmee het wekelijkse 
nieuwsblad van de school. Natuurlijk kon het niet 
eeuwig duren en ontdekte conciërge Govers ons 
bedrog. Betaald is zo’n competitie een stuk minder 
leuk. Ook de trip naar Valkenburg was historisch. 
Met huurfiets door de heuvels van Valkenburg 
naar Maastricht bij temperaturen van 30+ graden. 
Sommige leraren hebben het maar amper 
overleefd, want s avonds moesten ze ook nog op 

jacht om pubers uit Valkenburgse kroegen te 
plukken. Toen dat niet lukte sloten ze zelf 
maar aan in de polonaise… 
Het was een druk jaar, want de 
veldstudiedagen waren er ook nog. Eigenlijk 
alleen voor leerlingen met biologie, 
aardrijkskunde, natuur- of scheikunde, maar 
omdat dit zo sneu was voor de alfamensen 
mocht je ook mee als je geschiedenis in je 
pakket had. Op de fiets naar hei-en-boeicop. 
Dat ligt bij Vianen en daar gingen de 

geschiedenis leerlingen dan ook iedere dag naartoe om op het gemeentehuis een 
verslag te maken over de landbouwsituatie aldaar door de jaren heen. Naast het 
gemeentehuis zat -hoe handig- een Albert Heijn, waar wij probeerden om iedere dag 
de drankvoorraad aan te vullen. Helaas vielen rugzakken die strak stonden van de 
bierblikjes toch wel op en moesten we meer dan eens een fles Feigling in onze 
stretchbroek verstoppen. De jongens verbleven in een andere schuur dan de meisjes 
en de pogingen om ongezien van de ene naar de andere schuur te komen bleven 
niet onopgemerkt. Al had ik meer lol toen ik eenmaal ‘opgepakt’ was. Zittend naast 
de leraren kon je precies zien wie er allemaal ‘fluisterend’ door het struikgewas 
tijgerden.  
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6vwo 
Eindexamens en afscheid nemen. Galabal bij 
Zwijsen op dezelfde vloer waar we ook onze 
examens moesten maken. Het ruimtegebrek op 
school werd toen al aardig nijpend, we hadden 
inmiddels ook eenrichtingsverkeer op de trappen en 
geschiedenisles aan de overkant van de straat in de 
leegstaande basisschool. Druk met het halen van 
rijbewijzen, inschrijven voor vervolgopleidingen en 
het halen van examens, was er, je raadt het al, ook 

nog steeds genoeg ruimte voor 
uitgaan. Schuimparty’s hadden 
hun intrede gedaan en als je 
eenmaal 18 was mocht je je 
eigen ziekbriefjes schrijven! 
Nog 1 x met z’n allen op de 
foto en een pagina tekst 
schrijven voor het 
eindexamenboek.  
 
 

Hilde de Wit - Van der Zanden 

februari 2022 


