Geschiedenis van de school in fragmenten

Aflevering 20:
Humor op het Maaslandcollege?
Het kan! (deel 3)

Genoten van de afleveringen 18 en 19? Dan volgt hier het slotakkoord. De laatste
pagina’s uit het werk van dhr. drs. Evert van Dijk tussen
1985 en 2005.
Ook nu weer enkele foto’s toegevoegd (voor zover
beschikbaar) van de hoofdrolspelers in het werk van PIK.
En ook nu weer de tip om beide voorgaande afleveringen
eventueel te raadplegen om de personen te kunnen
herkennen.
Tenslotte: mocht je nieuwsgierig zijn geworden naar
bepaalde personages? Wil je meer weten? Praat dan
eens met de wat al langer zittende collega’s op school!
Joost en Evert van Dijk

Geert Arts
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MEA CULPA
1
Van Kleef heeft tijdens zijn snoepreisje naar Engeland een Engelse motorrijder
duidelijk gemaakt dat hij beter rechts had kunnen rijden.
Van Kleef hoopte op deze manier deze vertegenwoordiger van het Engelse volk op
Europese gedachten te brengen.
2
Voor hun werkbezoek aan Stockholm werden de heren Janson en Van Dijk even
apart genomen door financiële man Jos Janssen. Hij drukte de heren de man 100
kronen in de handjes. "Sla maar kapot, jongens." Dat was niet tegen dovemansoren
gezegd. Stockholm haalt inmiddels weer opgelucht adem.
3
Kleine zelfstandige Geert Arts houdt het voor gezien: Geerts Tatoeage en Piercing
aan de Priemstraat in Nijmegen gaat sluiten. Pik: "Ik had graag van jou het hoe en
waarom, Geert."
Geert: "Gewoon de deur dicht doen en omdat ik te weinig kon tatoeëren en piercen
om de leasebak te leasen en de declaraties op m'n website te zetten. Ik had
berekend dat ik op elke klant zo'n vijf tatoeages en vier piercings kwijt zou kunnen.
Maar de meeste Nijmegenaren zaten al vol. Van het Maaslandcollege had ik ook
meer klandizie verwacht. Wel veel leerlingen uit de onderbouw, maar wat kun je op
zo'n lijfie nou qua tatoeage kwijt? En je pierct er zo dwars doorheen. Manders had de
meeste collega's al zitten tatoeëren tijdens 'n actie voor Nigeria. Dus kon ik alleen
nog wat piercings doen. En dan alleen nog maar op plaatsen waar niemand het kon
zien. Dus niks door tong of wenkbrauwen. Maar als ze op school ooit met
veiligheidspoortjes gaan werken is het lachen geblazen. Adriaan moet er met 'n tang
naast gaan staan anders komt er niemand binnen." Pik: "Je gaat nu bij de pakken
neerzitten, Geert?"
Geert: "Echt niet! Ik ga een internet-bedrijf opzetten en met 'n prinses trouwen en
lang leven en binnen zijn met een lease-bak en m'n declara..."
Pik: "Einde verhaal, Geert."
4
F. Arts heeft voorgesteld om in het jaarboekje bij de namen van de docenten alle
initialen te vermelden. Dit vanwege de voortschrijdende internationalisering. 'n
Engelse bezoeker was bij het doornemen van de docentenlijst op zijn naam gestuit
en niet meer verder gekomen.
5
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J.G.T. Blummel staat als enige docent met drie voorletters in het jaarboekje. De
president-commissaris van J.G.T. Blummel Organbuilders laat zich door zijn
personeel J.G.T. noemen en hecht daar veel waarde aan. "Ik heb wel moeten
uitleggen dat G.T. geen initialen waren, maar gewoon 'n klasse-aanduiding: Gran
Turismo."
Verder liet J.G.T. weten dat hij uit handen van de burgervader een geschrift had
ontvangen dat getuigt van zijn grote burgerlijke waakzaamheid. Dankzij zijn
oplettendheid zijn tientallen misdrijven in de regio opgelost en een veelvoud van
plegers vastgezet.
Van een vergelijking met Peter R. de Vries wil J.G.T. nog niets weten: "Er wordt door
deze jongen echt niet aan de weg getimmerd."
Desalniettemin heeft hij collega Van Hoesel beloofd in no time zijn gestolen BMW
316 terug te bezorgen, of 'n vervangende wagen.
6
Laurie Heinen, Henk Koster en Hjalmar Janson zijn door een employé van de
Nederlandse Spoorwegen
uit de trein gezet. Koster
had nog een laatste blik
op het perron geworpen,
was met zijn hoofd tussen
de deuren blijven steken
en zorgde op die manier
voor nodeloze vertraging.
Hij werd uit het treinstel verwijderd en omdat
Heinen en Janson hem uitlachten moesten zij er
op beide foto's Laurie Heinen NE/GS
ook uit.
had

7
Tijdens een gezondsheidstest voor docenten bleek het bloed van Van Dijk een
hematocrietwaarde te hebben van 57. De rode bloedlichaampjes waren zo dik dat de
artsen moeite hadden de docent op de onderzoekstafel te tillen. .
Onderzoeker Van Enckevort liet desgevraagd weten dat hij al heel wat plasjes door
zijn handen had laten gaan, maar dat dit alles sloeg: 57% EPO, 38% nandrolon en
9% urine.
Van Dijk zei niets te weten van een lijst met verboden middelen voor lesgevenden,
maar gaf toe, te goeder trouw, van collega Blummel wat voedselsupplementen te
hebben aangenomen.
8
Endurance specialist André Strooper raakte tijdens de alternatieve Elfstedentocht in
Finland voor een groot deel bevroren. André is inmiddels weer ontdooid, maar de
schrik is nog niet helemaal weg.
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André: "De heren specialisten wilden alles boven de enkels amputeren, maar
gelukkig bleken ook mijn voeten bevroren te zijn. Toen hebben ze het maar zo
gelaten."
9
Pik biedt hierbij zijn excuses aan voor de vele misstappen die hij vanaf 10 mei 1985
in de schoolkrant heeft begaan, nu aan het begaan is en, in de tijd die hem nog rest,
zal begaan.
Hij erkent dat hij in zijn bijdragen aan de schoolkrant veel collega's opzettelijk heeft
beschadigd, aan het beschadigen is en zal beschadigen.
Hij betuigt ook zijn spijt aan de collega's die hij nooit heeft vernoemd maar toch had
willen beschadigen.
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PROFESSIONALS IN EDUCATION
1
Het Maaslandcollege gaat dit jaar werken aan professionalisering. In dat kader biedt
het KPC ondersteuning aan, toegespitst op enkele thema's.
Thema 2: Van instructeur tot begeleider, is inmiddels uitgebreid met een extraaccent: stilte in en om ons studiehuis. Het accent zal worden toegelicht door Guido
Coumans.

Frans van der Velden WI (links)

3
In het kader van de professionalisering moet elke docent van het Maaslandcollege
ook het digitaal rijbewijs halen. Studieleider Frans van der Velden: "Alles gaat naar
wens. De meeste docenten zijn al geslaagd. Er zijn twee probleemgevallen. Frans
van Ginneken en Tom van Kleef. Frans is tweemaal
gezakt en wil niet meer. We hebben alles uit te kast
gehaald, faalangstreductietraining, hellup-groep,
meerdere vertrouwenspersonen, keuzewerktijd, noem
maar op. We gooien het KPC er nog tegenaan, maar
dan is het afgelopen. Einde verhaal. En Tom van
Kleef is aan komen dragen met 'n handgeschreven
briefie van OMO-bons Kraakman waarin staat dat
rectoren geen digitaal rijbewijs nodig hebben. Daar
neem ik geen genoegen mee. Dat wil ik uitgezocht
Nellie vd Hurk (ADM), Anita Klein Tuente LB
hebben.
“
4
Het is nog niet duidelijk of het Maaslandcollege zal worden verblijd met een
zwembad maar de schoolleiding heeft alvast besloten dat alle docenten moeten
beschikken over zwemdiploma's A en B. Om een en ander te bewerkstelligen gaat
Carlos Albertus de docenten virtueel zwemles geven. De jongere docenten (tot 45
jaar) beginnen met de cursus digitaal watervrij, terwijl de oudere docenten (45-56
jaar) meteen kunnen beginnen aan digitaal A en B. Docenten ouder dan 56 jaar
worden in het kader van het seniorenbeleid vrijgesteld maar zullen wel worden
ingezet bij surveillance-taken in het virtuele zwembad.
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5
TVWO-coördinator van Dijk heeft zijn 6-jarig contract uitgediend en stopt na dit jaar
met zijn werkzaamheden aan het Maaslandcollege.
Van Dijk:" Ik ben transfervrij en, om het maar eens ordinair te zeggen, het wordt tijd
voor het grote geld. De schoolleiding heeft me 'n nieuw contract aangeboden, maar
ik zoek een nieuwe uitdaging. Ik heb al diverse aanbiedingen op zak, ook uit het
buitenland, tweetalige scholen in Barcelona en Florence, maar ik Iaat het allemaal
door mijn zaakwaarnemer uitzoeken.
Van Kleef: "lk moet Van Dijk wel laten gaan, zo'n man kunnen wij hier niet houden.
Hij kan ergens anders vlot 't tienvoudige verdienen, dus zo'n jongen zou gek zijn als
hij bleef. Ik ben alleen bang dat hij ook nog docenten meeneemt. Dat is toch het
nadeel van professionalisering.

Frans Arts conrector, Tom van Kleef rector, Wilfried de Waele conrector
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JAN S. VERJAART
Het Afscheid
Na 29 trouwe Pikken gaat Pik u verlaten. Ze heeft haar eindexamen eindelijk te
pikken en gaat nu politicografie studeren in Groningen.
Als laatste bijdrage enkele korte impressies van de jaarlijkse feestdag voor het
personeel van het Maaslandcollege, die ik in café 'Kerkzicht' te Nuland heb mogen
optekenen uit de mond van een docent die verder onbekend en onbemind wil blijven
(zie 4e druk, no 4, derde jaargang, I I juni 1987) (ken uw klassieken). Zijn verhaal
werd in grote lijnen bevestigd door enkele andere aanwezigen die maar al te graag
genoemd willen worden maar die ik tegen zichzelf in bescherming moet nemen. Het
programma van 15 juli zag er aantrekkelijk uit.
13.00u Lunch aangeboden door Jan Sillekens in de patio van de voormalige Pelgrim
ter gelegenheid van zijn 42e verjaardag.
15.00u Bezoek aan het museum voor religieuze kunst in het klooster van de zusters
Birgittinessen te Uden voor een rondleiding langs de vaste collectie en de speciale
tentoonstelling over het leven en de dood van St. Jan van het Kruis. Ook bestond de
mogelijkheid de tuin van het klooster te bekijken waar wonderbaarlijke kruiden
groeiden waar men de meest merkwaardige ziektes van kon krijgen.
15.00u Sport voor de jongere personeelsleden.
18.00u Borrel aangeboden door Jan Sillekens in de patio van de voormalige Pelgrim
ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag. 20.00u Barbecue aangeboden door het HH
Schoolbestuur en verzorgd door een gerenommeerd vleesverwerkingsbedrijf met
vestigingen in Oss en Ussen.
21.30u Petit-dansant onder de welluidende klanken van de
vaste medewerkers: Hans van de Kraats en John Blummel
in een gedurfd quatre-mains voor de rustige uurtjes, Harrie
Hoebens Hot One voor het ruige werk, Frans van Well voor
blues als het eigenlijk al te laat is (4e druk, no 1, zesde
jaargang, 17 nov 1989).
John Blummel MU

De gewaagde circusact van Frans van den Broek kon geen doorgang vinden
vanwege een blessure die hij had opgelopen tijdens de training.
De Klaas Creyghton speak-alike wedstrijden
konden ook geen doorgang vinden omdat
geen van de deelnemende conrectoren de
limiet haalde: een toespraak van 20 minuten
waarin 5 moeilijke woorden waren verwerkt.

De lunch verliep tamelijk succesvol.
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Jan Sillekens: "Kwestie van organiseren. Sjors van der Sluis zorgt voor een drum
erwtensoep, 500 kroketten, 500 broodjes en een paar emmers mosterd en dan heb
je 't zo voor mekaar. Geen centje pijn. Jammer dat Sjors het plastic bestek vergeten
was maar het ging er toch wel in, dacht ik zo. Kwestie van improviseren."
Het vertrek naar het klooster verliep wat rommelig. Piet Manders had belangeloos
aangeboden om tegen een geringe vergoeding acht personen in zijn HY te
vervoeren. Er waren wat problemen over de plaatsverdeling maar uiteindelijk mocht
Simone
Kandelaars, wegens omstandigheden, naast de bestuurder zitten. De rest moest
achterin gaan liggen. Hans van de Kraats bleef niet achter en nam twaalf personen
mee maar het duurde even voordat de achterbank eruit was. Ook hier moeilijkheden
over wie in de auto mocht en wie in de aanhanger. John Blummel reed alleen en
André Strooper ging met de fiets.
Bij aankomst bleek dat enkele docenten het klooster
niet binnen mochten: Simone Kandelaars (gewaagd
avondjurkje), Theo van den Heuvel (bezweet), André
Strooper (korte broek), Henny Heuvelings (sigaret),
John mummel (grote mond) en Anton van Grinsven
(museumjaarkaart vergeten). Zij moesten meteen
naar de kruidentuin.
Een bejaard Gronings echtpaar dat met de Opel
Kadett een oud 'Ontdek je Plekje' aan het doen was onderging hetzelfde lot
(joggingpakken).
De rondleiding had een educatief karakter. Het Maaslandpersoneel werd danig op de
proef gesteld. Er mocht niet gepraat worden, niemand mocht naar het toilet. Tijdens
de diavertoning werden Rinus van de Veerdonk (handen onder de
bank) en Loes Lammers (hoesten) verwijderd. Voor de toets had
alleen Theo Breuring een voldoende zodat hij de enige was die
naar St. Jan van het Kruis mocht. De rest moest naar de
kruidentuin.
Theo Breuring, LB

Daar was inmiddels een opstootje ontstaan omdat het Groningse echtpaar na het
consumeren van wat kruiden behoorlijk assertief was geworden. Bovendien
meenden ze iedereen te kennen omdat ze alles over het Maasland hadden gehoord
van een meisje dat bij hen op kamers kwam wonen en voor politie ging studeren. En
AVRO-Ieden lieten zich sowieso niet piepelen. De man nam een dreigende houding
aan met de AVRO-jubileumplaid terwijl de vrouw de Blokker-thermoskan
ontgrendelde. Het Maaslandpersoneel stond wat angstig af te wachten maar gelukkig
kwamen op dat moment de underachievers de tuin in en toen was het pleit gauw
beslist. In een ongelijke strijd werden de plaid en de kan buitgemaakt. De AVROleden werden als Adam en Eva na de zondeval achtergelaten.
De zusters Birgittinessen hadden ondertussen alarm geslagen en een honderdtal
mariniers in burger van de vliegbasis Volkel, net terug van een schoonmaakaktie
rond het station van Uden, kwam assistentie verlenen. Er volgde weer een ongelijke
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strijd waaraan pas een einde kwam na interventie van het korps Marechaussee van
het arrondissement Vorstenbosch. Er werden geen arrestaties verricht.
De sportwedstrijden waren zonder incidenten verlopen. Alleen bij de softballwedstrijden waren wat blessures ontstaan maar die waren allemaal het gevolg van
onbekendheid met het materiaal.
Jan Sillekens, tijdens de borrel: "Dat was dus niet leuk. Ik kreeg
de bal na een ongecontroleerde slag van Geert Arts vol in het
broekje. Gelukkig was de EHBO-ploeg er snel bij anders had ik
hier nu niet gezeten."
Yvonne Bartholomeus: "Het viel allemaal erg mee, ik heb wel
eens erger gezien. We hebben de zaak een beetje gespalkt en
voor de zekerheid toch maar even foto's laten maken, maar er
was niets gebroken."

Jan van den Boom NE/GS,
Yvonne Bartholomeus SK en
decaan

Geert Arts kwam er ook niet zonder kleerscheuren af. In een
uiterste poging de thuisplaat te bereiken raakte hij verzeild in
een spagaat, waarbij zijn panty scheurde.

Geert Arts: "Niet erg, natuurlijk, maar toch vervelend. Mijn vrouw brengt direct nieuwe
mee want het trekt hier toch een beetje koud op."
Rond 20.30u ontstond er enige opschudding vanwege een gecompliceerde
aanrijding in de Staringstraat.
Guido Coumans voerde geen achterlicht. Anke Fabels,
komende uit de richting Oss, kon hem maar nauwelijks
ontwijken en schoot met haar BX tegen de HY van Piet
Manders, komende uit de richting Uden. Guido Coumans
probeerde al rijdende de fietsverlichting te herstellen en
begaf zich al doende op de linkerweghelft. Yvonne
Bartholomeus merkte de spookrijder te laat op, raakte de
Anke Fabels, NE
macht over het stuur van haar BMW-motorfiets kwijt en
kwam pas tot stilstand tegen de klapdeuren van de aula van de voormalige Pelgrim.
Daarachter waren Hans van de Kraats en John Blummel in een ongemeen fel
quatre-mams verwikkeld. Zij werden onaangenaam getroffen door de klapdeuren en
schoten als een Thaise tweeling door de zaal richting barbecue.
Theo van den Heuvel stond net voor twintig collega's een paar
kilo vlees om te draaien toen hij door de musici werd geraakt. De
hele kraam ging neer en de aula raakte bezaaid met vlees (rood
en zwart), kooltjes (rood, zwart en grijs), sausjes (in allerlei
kleuren) en salades (rood en groen).
Theo van den Heuvel, LO
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Simone Kandelaars stond op het punt om uit handen van de
rector de prijs te ontvangen voor best geklede docent toen
haar zuiver viscose toiletje vlam vatte. Bier en wijn werden iets
te Iaat als blusmateriaal ingezet zodat Evert van Dijk alsnog
de prijs werd toegekend. De speech van Klaas Creyghton
moest worden Ingekort tot 'n half uur vanwege de
Simone Kuijlaars, FA/LB
toenemende rookontwikkeling. Buiten had de sectie
geschiedenis, in het kader van de 50e verjaardag van Jan
Sillekens, Geert Arts verkleed als Abraham. Daar was niet veel fantasie voor nodig
maar het was toch teveel gevraagd van twee passerende bouviers.
Een bonafide sportschoolhouder uit Berghem: " Ja, wat wil je? Het blijven natuurlijk
politiehonden."
De directeur van een vleesverwerkend bedrijf uit de regio: "Ik zeg tegen m'n zwager:
"We gaan even kijken naar de barbecue." En ik zeg nog : "Ze zijn lekker aan het
stoken." En dan komt er ineens zo'n figuur aanlopen. Ik wou hem eerst zelf in mekaar
slaan maar de honden waren me voor.
De sportschoolhouder: "En toen zagen we pas dat die school in de fik stond. De
brandweer is er nog wel bij geweest maar het was al te laat."
Jan Sillekens: "In de consternatie is mijn kado-bus meegepikt. Er moet zeker 'n
duizend gulden in gezeten hebben."
Jan van Enckevort: "Ik had me 's middags nog voor 500 gulden laten kaalscheren
voor een actie van Van Dijk ten bate van de zwerfkinderen van de Hazenakker. Dat
geld is ook verdwenen."
De gerenommeerde directeur: "We zijn later nog wezen stappen met een paar
leraren. Van Dijk trakteerde. Hij wilde wat terugdoen, zei hij."
Creyghton: "Het is jammer voor de Bongerd, maar met het verzekeringsgeld kunnen
we ons bouwproject ruimschoots financieren. En dan blijft er nog genoeg over om bij
de opening een leuk feest te geven voor het personeel."
de vierde druk, achtste jaargang, no 4, 29 juni 1992.
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