Voorwoord
Beste Haganummers,
Dit is alweer de tweede editie van de Spectemur Agendo van het schooljaar 2021-2022. De redactie
heeft hard gewerkt om deze Spec extra leuk te maken. Veel leesplezier!
De Spec lijkt misschien iets wat er gewoon is en altijd zal zijn, zoals de HagaMUN en de culturele
avonden elk jaar verschijnen. Toch moeten we niet vergeten dat deze niet vanzelfsprekend zijn.
Jaar op jaar moeten nieuwe leerlingen oud-leerlingen vervangen om te zorgen dat deze tradities
van het Haganum voortbestaan.
We willen leerlingen uit klas 2, 3 en 4 graag uitnodigen om deel te worden aan de redactie voor
volgend schooljaar. Ook als je niet zeker weet wat je wilt schrijven of doen, twijfel niet om een
mailtje te sturen naar een van de redactieleden!
Na drie jaar met plezier werken aan de Spec is het tijd dat ik de redactie verlaat. We hebben een
geweldige redactie met veel veel jonge leden uit de onderbouw, dus de toekomst van de Spec is in
goede handen.
Namens de hele Specredactie,
Alan Tseng
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Tante Spec
Lieve lieve lieeeve schattepatatjes,
Tante Spec is weer terug en helaas voor de laatste keer dit schooljaar. Wat heerlijk om jullie eens
weer te spreken. Het heeft een beetje geduurd, maar kwaliteit boven kwantiteit. Jullie staan
natuurlijk te springen om de roddeltjes en gebeurtenissen te horen van de laatste tijd! Op school
en in het buitenland is er van alles gebeurd op wolkje nummer 9 en Tante wordt hier zo gelukkig
van, die jonge liefde!
De eerste klas begint snel met de liefdeskriebels. Belin H. (I) en Rijker W. (I) hebben een
liefdevolle relatie, cutiepies! Voor de rest blijkt er niet heel veel te spelen in klas 1, daarom bij deze
een paar flirting tips.
TW: het liefst heeft tante dat je deze tips niet gebruikt aangezien alles vanzelf hoort te gaan.
Tip 1 - Volg je hart: gebruik deze versiertrucs dus niet.
Tip 2 - Spreek de taal van het flirten: indirect en subtiel.
Tip 3 - Flirten is heel simpel: gewoon lieve complimenten geven!!
Tip 4 - Voel je verlegenheid? Ga alsnog door: dit is extra romantisch.
Tip 5 - Gebruik overduidelijke flirt-moves.
Tip 6 - Wil je een grote move maken? Zorg dat jullie eventjes alleen zijn ;)
Allereerst blijken anonieme tweedeklassers een crush te hebben op vierdeklassers. Jelle O. (IV),
Jamal A. (IV), Silas S. (IV), Amir M. (IV) en Barend N. (IV) zijn de lucky boys. Maar helaas zijn
deze vierdeklassers te druk bezig met meiden uit hun eigen jaar. Volgende keer beter! Roddeltjes
verspreiden erg snel in de tweede klas, zo gaat er rond dat het uit is tussen Ilse H. (II) en Midas J.
(II), maar of dit waar is... Wat in ieder geval wel waar is, is dat Cedric K. (II) meerdere keren natte
dromen heeft gehad over Amelka W. (II).
Menthe S. (III) en Otto C. (III) leken het erg gezellig te hebben op de Duitslandreis, a real spring
fling. Helaas worden er ook harten gebroken in klas 3, zo heeft Rimke G. (III) een crush op Evgeny
I. (III), maar heeft Evgeny I. (III) een crush op Laura V. (III). Alleen is Evgeny I. (III) niet de enige
met een crush op Laura V. (III), zo heeft namelijk ook Rohan R. (III) een crush op Laura V. (III).
En nu het echt hartbrekende nieuws, Laura V. (III) is ongeïnteresseerd in beide jongens. Zij gaat
liever voor… ;) Ook zijn er een tijdje twee relaties geëindigd, Daphne H. (III) en Hidde M. (III),
maar ook Ella J. (III) en Arthur R. (III).
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De vierde houdt van feestjes, er wordt dus ook lekker veel gekust. Amir M. (IV) neemt elke kans
die hij krijgt en heeft zo al met een aantal meiden uit zijn jaar gekust, maar of de meiden hier zo
trots op zijn blijft de vraag. Jeva L. (IV) blijkt een maneater en óók nog is een womanizer te zijn,
want er waren make-out sessions met Jemie H. (IV) en Mavis B. (IV), complimenten! Christine H.
(IV) gaat hard met Silas S. (IV), helaas letterlijk. Helaas zijn er ook altijd koppels die besluiten het
uit te maken, Sofia L. (IV) en Wolf P. (IV) hebben namelijk alles afgekapt tussen elkaar. Helaas
pindakaas.. Hendrik P. (IV) is een echte strijder, hij had namelijk geen liefdesverdriet door
Christine H. (IV) en tante spot hem de laatste tijd wel erg vaak met Sofia L. (IV), een echte
vrouwenmagneet! Rachel D. (IV) had het een tijdje zeer gezellig met Kostja K. (ISH), maar dat
ging allemaal downhill toen Kostja K. (ISH) niet zo loyaal bleek te zijn, hij ging namelijk voor een
meid op zijn school die zelf ook een vriend heeft! Ik ship het in ieder geval wel. Maar wie ik ook
ship, zijn Gijs S. (IV) en Jonas M. (IV), beetje gay is oké! Nog een andere ship/relatie is Hugo V.
(IV) en Jasmijn B. (Sorghvliet), maar er zijn wel prioriteiten. Er heerst namelijk een heftige
bromance tussen Hugo V. (IV) en Jasper H. (IV). Nu tantes all time fav couple, Jamal A. (IV) en
Victoria H. (IV) zijn na een aantal ups en downs nog steeds helemaal smoorverliefd op elkaar. Nu
ik het toch over ups en downs heb, is de ‘down’ bij Tessel B. (IV) en Lars K. (IV) ietsjes uit de hand
gelopen, zo eindigde de relatie voor een tijdje, maar ze zochten elkaar snel weer op en nu lijkt het
alsof de twee weer wat hebben. Myrthe U. (IV) en Jaap H. (IV) zijn, volgens wat Tante heeft
gehoord, alweer een maandje wat en Tante staat er hé-le-maal achter. Hugo B. (IV) en Nalini W.
(III) hebben nu een 7 maand lange relatie, helaas zijn de gratis shows in de aula wel gestopt, tante
hoopt dat deze snel weer terugkomen, make-out sessies kunnen namelijk geen kwaad;). Lara S.
(IV) heeft nu al een tijdje een officiële relatie met Cato J. (andere school) en is helemaal
ondersteboven. Sidney V. (IV) en Malin T. (andere school) zijn ook nog steeds helemaal in de
wolken van elkaar, cute! Piet G. (IV) bleek eindelijk weer een meisje gefixt te hebben, maar helaas
kon zij de band tussen hem en Noa K. (IV) niet meer aan. Maar klopt het dat Piet G. (IV) met een
van de (ex) beste vriendinnen van Noa K. (IV) gezoend had? Nour A. (andere school) gaat
namelijk liever voor dicks dan chicks, matig dit.
Lauren T. (V) en Rani M. (V) zijn eindelijk sinds hun on-and-off flirten sinds de derde eindelijk
een stel. Tante kan haar tranen bijna niet ophouden. Al helemaal niet nu dat Senna V. (V) en Tidde
V. (V) eindelijk officieel zijn! Dit heeft een tijdje geduurd, maar het was het zeker waard, want ook
dit koppeltje geeft nu gratis shows in de aula. In Griekenland en Rome waren de gevoelens wel erg
tegenstrijdig zeg! Een ex opzoeken leidt meestal tot een catastrophe, maar toch leken de
koppeltjes Deen J. (V) en Imme B. (V) het heel erg leuk te hebben samen, net als Tielman S. (V) en
Giulia M. (V). Emilie B. (V) zou spreken over trouwen met Tom H. (V), terwijl ze een vriendje
heeft op het Maerlant, die ook nog op hockey zou zitten bij Tom! Een driehoeksverhouding noem
je dat. Nidhi G. (V) zou nu ook al een tijdje in een relatie zitten met ene Nienke D., schattuug!
Tante heeft ook gehoord dat Felix C. (V) wel héle verliefde blikken gooide naar Gabrielle G. (V),
die deze zeker niet onbeantwoord liet. Nieuw koppeltje? Ook is tante voor #pilica, Pier K. (V) en
Milica P. (V) hebben namelijk een connectie sinds de Romereis. Ook gaat het gerucht dat de twee
samen uit eten zijn geweest, whoo! In Griekenland heeft Anna D. (V) met Lauren T. (V) volop
geflirt, maar zat hij nou niet in een relatie? Louise H. (V) lijkt gelukkig over haar
valentijn-breakup met Coen K. (V) te zijn, en leek het wel heeeel erg gezellig te hebben met Yash
R. (V). Toch weet Tante bijna zeker dat Yash R. (V) Veerle Q. (V) leuk zou vinden. Wie wordt het
Yash? En is Julia R. (V) nog van plan Yegor S. (V) uit te vragen? Tante kan niet wachten!
In klas 6 is het erg rustig, tussen Diana F. (V) en Achie (VI) is alles erg mysterieus, private but not
secret! Jikke G. (V) en Olivier R. (VI) hebben al een tijdje een relatie, net zoals Laura S. (VI) en

3

Joost H. (VI). Tante suggereert een dubbeldate xoxo. Ook blijken Talisa K. (VI) en Oscar C. (VI) een
fling te hebben. Voor de rest wenst tante alle zesdeklassers veel plezier bij de laatste weken van
het schooljaar<3
Dit waren de roddeltjes alweer, ga er vooral op los in de zomer en onthoud het motto van je tante
Spec. “Een relatie is geen relatie als het niet in de spec staat”. ;)
Dikke kus, Tante Spec xoxo

Babyfoto´s docenten

Van linksboven naar rechtsonder: meneer Kok, meneer Keukens, mevrouw Tjien A Fat, mevrouw
Maenhout, mevrouw Kuiper (met haar moeder) en meneer Den Hollander.
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Aan tafel met de rector: meneer Van Poortvliet
Alan Tseng (V) en Mike Brandon (V)
De eerste vraag: wie bent u in drie woorden?
Drie woorden, dat is niet veel. Ik kies creatief, brede
belangstelling (als dat als een woord mag gelden) en
zorgzaam.
Hoe bent u op het Haganum komen te werken?
Ik was rector in Pijnacker, op het Stanislas College,
dat was een wat grotere school, en er waren meerdere
dingen mij heel erg aantrokken om op het Haganum
te werken. Één daarvan was dat het toch een wat
kleinere school is, niet heel klein, maar zeker niet
heel groot. Belangrijker is dat ik vroeger ook op een
categoraal gymnasium gewerkt heb. Dat beviel mij erg
goed en daar heb ik ook goede herinneringen aan. De
gymnasiale sfeer en vorming trekken mij. Ook op
vakantie ga ik graag oudheden, kerken en musea bezoeken.
Mike: "Heeft u daar toen als leraar gewerkt of als rector?"
Dat was op het Gymnasium Apeldoorn. Ik woonde toen uiteraard niet in Den Haag, dat zou een
beetje ver reizen zijn. Ik was daar docent scheikunde en filosofie en op een gegeven moment ben
ik teamleider geworden van klas 1 en 2.
Wat was uw favoriete vak op school?
Wiskunde.
Mike: "Was u daar ook goed in?"
Ja.
Wat is uw favoriete eten?
Ik houd erg van Italiaans eten, vooral verse ravioli.
Heeft u ooit de Spec gelezen?
Ooit wel eens een heel klein stukje.
Alan: ¨Waar ging dat over?¨
Dat weet ik niet meer, omdat die lang geleden een keer thuis lag.
Wat zijn uw hobby's?
Wandelen, fietsen, lezen, ik houd ook van theater.
Wat doet u als rector van het Haganum?
Heel veel verschillende dingen. Ik ben natuurlijk net begonnen en waar ik veel mee bezig ben
geweest de laatste tijd is het voeren van sollicitatiegesprekken. We groeien iets in
leerlingenaantal als school, het is helemaal niet de bedoeling om een heel grote school te gaan
worden maar we hebben een goede aanmelding gehad. En soms vertrekken mensen van de school,

5

ze gaan met pensioen of krijgen ze een andere baan en dan moet je nieuwe mensen aannemen.
Het is heel erg belangrijk, dat je daar goede keuzes in maakt, dus dan heb ik ook intensief contact
met de sectievoorzitter, of met een ander lid van de sectie. Gelukkig is er best wat belangstelling
voor mensen om op het Haganum te komen werken. Ik denk dat we voor volgend jaar ook een
paar hele goede nieuwe docenten hebben kunnen vinden.
Waar ik verder bijvoorbeeld ook druk mee ben, is om het geld dat we als school hebben aan de
juiste dingen uit te geven.
Ook gebeuren er elke dag dingen op een school die je vooraf niet verwacht en die vaak bijzonder
zijn. Dan moet je nadenken over een oplossing of een beslissing nemen. Dat vind ik erg leuk aan
het werken op een school, het is afwisselend en enerverend. Ik vind het ook belangrijk om veel
contact met leerlingen te hebben.
Tenslotte heb ik in mijn eerste weken ook veel tijd gestoken in gesprekken met docenten en
ondersteuners op school. Er werken hier ongeveer 75 mensen op school en die moet ik allemaal
leren kennen, en zij mij ook. Op dit moment ken ik nog niet zoveel leerlingen, maar wel bijna al
mijn collega’s. Wat mij opvalt is dat iedereen die het werkt erg gedreven is om echt goed
onderwijs te geven.
Wilde u altijd al rector zijn?
Niet vanaf toen ik twaalf of vijftien was, maar toen ik een aantal jaar in het onderwijs werkte,
kreeg ik daar belangstelling voor. Ik ben toen eerst teamleider geworden, daarna conrector en
uiteindelijk een paar jaar geleden rector. Ik heb vrijwel alle taken die je kunt doen op een school
gedaan naast lesgeven van klas 1 tot en met klas 6: ik was lid van de medezeggenschapsraad,
vertrouwenspersoon, begeleider van de leerlingenraad en de redactie van de schoolkrant en ook
was ik coach van het debatteam. Dat vond ik allemaal interessante en leerzame taken en die brede
ervaring komt allemaal van pas in mijn werk als rector.
Mike: "en wat wilde u worden toen u klein was?"
Ik wilde eerste chirurg worden, tot mijn veertiende ongeveer. Op een gegeven moment is die wens
gewoon verdwenen, ik denk omdat het mooie vak biologie niet altijd mijn grootste interesse had.
We zagen dat u op de Groene Amsterdammer had geschreven…
Ja ja, klopt, jullie hebben goede research gedaan!
Kunt u ons wat vertellen daarover?
Dat is een tijdschrift dat ik zelf een goed tijdschrift vind, ik lees het sinds mijn studententijd. In
2010 zijn wij met ons gezin een tijdje naar Japan verhuisd. Dat had te maken met het werk van
mijn vrouw. Ik heb mijn baan opgezegd, zodat wij met z’n allen naar Japan konden gaan.
Op een Japanse of internationale school gaan werken was niet echt een optie, maar ik schrijf graag
en had in het verleden bij het universiteitsblad geschreven en ook later nog redactiewerk gedaan.
Ik wist dat de Groene Amsterdammer geen correspondent in Japan had.
Ik heb hen gewoon gebeld en zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen. Ik moest eerst natuurlijk een
proefstukje schrijven en daarna heb ik daar vier jaar lang af en toe over heel veel verschillende
onderwerpen geschreven. Dat was heel leuk.
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Mike: “Hoe vond dat dan in Japan?”
Het was een fantastische ervaring om daar vier jaar te wonen, maar ik vond het ook heel fijn om
terug te gaan naar Nederland. Ik heb altijd geweten dat ik terug wilde naar het voortgezet
onderwijs en dat is gelukkig ook gelukt.
Mike: “Miste u ook het Italiaans eten in Japan?”
Ze hebben súper goed eten in Japan en misschien, nu je het zegt, vind ik Japans eten toch wel
lekkerder dan Italiaans.
Wat vindt u het leukst aan rector zijn?
De veelzijdigheid, het contact met collega’s, leerlingen en ouders. Het totaal aan verschillende
dingen die gebeuren. Dat vind ik ontzettend leuk. Sommige mensen vragen zich wel eens af wat
het nut van hun werk is, maar daar heb ik echt nooit last van. Het is zo belangrijk wat er gebeurt
binnen een school. De opleiding van jongeren, waarbij het er niet alleen om gaat dat je vakken
leert, maar ook dat je op sociaal gebied allerlei dingen leert, dat je je interesses ontwikkelt. Een
goede docent kan zoveel betekenen voor leerlingen. Ik vind de omgeving waarin ik werk, en al
helemaal de omgeving met dit mooie gebouw en de leerlingen hier, geweldig.
Mike: “Zou u dan ook weer terug willen gaan naar het lesgeven?”
Ik geef graag les. Wie weet gebeurt dat in de toekomst ook weer aan een enkele klas.
Heeft u kinderen?
Zeker, Jasmijn die zit in de vijfde, ik heb ook nog een andere dochter, Nymke, zij studeert Liberal
Arts and Sciences in Maastricht.
Hoe heeft u uw vrouw ontmoet?
TIjdens mijn studie chemische technologie.
Wat is het go-to genre als u films gaat kijken?
Ik ben wel van de ArtHouse, filmhuis films, dus ik ga liever naar de wat kleinere films in het
Filmhuis dan naar de grote zaal van Pathé, maar er zijn ook weer uitzonderingen. Met het hele
gezin gaan we bijvoorbeeld met plezier naar James Bond kijken, maar ik zou nooit in mijn eentje
naar James Bond gaan.
Noem een ding wat mensen waarschijnlijk niet van u weten.
Het is iets triviaals, ik heb twee keer de marathon gelopen. Dat is misschien wel leuk als weetje.
Hoe ziet uw ideale weekend eruit?
Op zaterdagochtend een duik in zee, dat doen mijn partner en ik zomer en winter, dan koffie op
het strand, ´s middags een mooie wandeling maken en´s avonds uit eten. Op zondag eerst wat in
de tuin werken en ´s middags naar een tentoonstelling of een concert. In de avond een mooi boek
lezen.
Wat wilt u de komende tijd doen met het Haganum?
Ik heb niet de indruk dat hier heel veel moet veranderen, ik vind het een goede school zoals het nu
is, dat blijkt ook uit peilingen die onder leerlingen, ouders en medewerkers gehouden worden. Ik
zie wel dat er in sommige jaren door sommige leerlingen en ouders erg veel druk wordt ervaren
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qua huiswerk en toetsen. Dat is zeker een aandachtspunt. Daar zijn we ook met de docenten,
schoolleiding en met de medezeggenschapsraad over in gesprek. Het zal altijd een school blijven
waar veel toewijding en inzet van leerlingen gevergd wordt, maar soms is het goed om even ‘uit te
zoomen’ en te kijken hoe de balans precies uitslaat. Ik vind het niet goed als een grote groep
leerlingen buiten school helemaal geen tijdens zouden hebben om met sport en met cultuur bezig
te zijn.
Wat is uw favoriete vakantieland?
Dat is dan Italië.
Wat wilt u nog kwijt aan de leerlingen van het Haganum?
Ik leer leerlingen graag kennen, kom gerust een keer langs als je een vraag hebt.

Artikel
Saskia Banham van Bemmel (IV)
Ze gaf me nog 1 dikke knuffel voordat ze op de bus stapte, onderweg naar school.
Ze nam plaats naast haar beste vriendin en glimlachte naar me.
Ik hoopte dat ze haar lunch lekker zou vinden, een broodje worst, komkommer en yoghurt.
Nog maar 1 dag school en dan zou ze 8 weken lang vrij zijn.
Ze zou volgende week 11 zijn geworden, de slingers hingen al.
Ik had nooit gedacht dat ze voor altijd 10 zou blijven.
Een baan krijgen, ware liefde vinden, een eigen familie beginnen en studeren.
Die dingen zou ze nooit meer kunnen meemaken.
Vroeger dacht ik altijd dat Amerika de “place to be” was, tegenwoordig weet ik dat dat wel anders
is. Een abortus krijgen wordt zo moeilijk mogelijk gemaakt, maar aan een wapen komen is zo
simpel als een fles water kopen.
Als ik dit soort dingen op het nieuws lees of nadenk over hoeveel mensen het geld niet hebben om
naar school te kunnen of moeten werken in plaats van school of door oorlog niet naar school
kunnen, besef ik me toch hoe dankbaar ik moet zijn dat ik elke dag veilig naar school kan gaan.

Taal der Leraren
Samengesteld door Victor Tichelaar (II) en Florian Walta (II)
ll: Nee, we zijn geen vijf.
BER: No, you just act like it!
BER: Don’t first-name me.
BER: I thought since you’re still touching each other, I might as well just book you a room.
ll: *leest zin voor*
BRG: Kom op, lees toch met iets meer emotie, dit is een dramatische zin!
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ll: *praat tijdens uitleg*
BRG: *gebaart dat hij de nek van de ll breekt*
ll's: *gaan lachen*
andere ll: *doet na*
BRG: Is wat ik deed pedagogisch verantwoord?
ll: Nou, het is niet wat je normaal in het wild van een docent ziet.
BRG: Ja, ik leef in het wild.
COB: Kan je nou even stoppen met falen?
COB: Hoeveel kaolos zitten er in een tantoe?
GOR: Bij mij heeft mijn vrouw het helaas voor het zeggen.
ll: Goedemorgen meneer.
KRA: Nee, het is goedemiddag, koekenbakker!
KUI: Het gaat veel makkelijker op de kont.
MAE: Hermes is de ANWB van de goden.
ll: Waar eindigt de zin?
MAE: Bij de punt.
MUL: Dat was blijkbaar geen leuke grap, moeilijk publiek hier.
MUL: Kinderen boeien niet zo erg!
MUL: Ik ben een koekje nat.
MUL: Jij zou nu al lang in het ravijn liggen.
MUL: Ik hoor mezelf graag praten.
MUL: “Heeft u een stempas?” “Nee die heb ik verbrand” Hij ging bijna met koffie gooien.
MUL: Heb je een jongen op het oog die jou wel mag roven?
MUL: Hij is een zwakke man die graag mooie kleren aanheeft, net als ik dus.
MUL: Er is niet zoveel verschil tussen mnr. den Hollander en een slang.
MUL: Mevrouw van Dorst is een beetje crazy.
MUL: Ik weet het, 2B is een stomme klas.
MUL: *noemt herhaaldelijk per ongeluk een leerling een andere naam* *realiseert* Wat de ‘F’!
MUL: Mijn kat kan het nog beter. En ik heb niet eens een kat, moet je nagaan.
MUL: Als je niet oppast is het straks het perfectum van ik zit in het lokaal.
MUL: *telefoon in de telefoontas gaat af* Wie wordt er gebeld door zijn chickie? Ik niet, heb er
geen.
ll: Waarom bent u zo netjes?
MUL: Dat vraag ik me ook af.
MUR: Lachen is een keuze.
NOO: *Tegen ll* Ik hang je op aan de hoogste boom als je dat doorvertelt!
OLIJ: PATS! Vuile verrader.
9

RAV: Als je nu niks doet kan je beter het lokaal uitgaan want je vervuilt mijn CO₂ meter met jouw
adem.
STE: Daar is weer iemand die expres door mij heen kucht
TJI: Kastanjes moet je roosteren want anders zijn ze ECHT niet te vreten. Als je ze roostert
eigenlijk ook niet.
ll: *haalt een 8 voor het proefwerk*
VBU: Dat is 20% falen.
ll: Meneer, slayt u?
VBU: Ik slay altijd *doet een hairflip met niet bestaand haar*
ll: Wanneer krijgen we nieuwe plekken?
VRV: Nee!
VRV: Moet ik bij jou thuis uit de koelkast springen?
WEN: Als je niet kan zingen, dan ben je een rapper. Als je niet kan rappen, ben je Rapper Sjors.
WEN: Ik ben ooit gescamd door een Nigeriaan.
ll: Hoe wist u dat het een Nigeriaan was?
WEN: Alle Nigerianen zijn scammers!
WUB: Hoe noem je het als een bal niet aankomt?
ll: Een mislukking.
WUB: Nee, dat is hoe we jou noemen.

Excursie biologie
Sectie biologie
Haganummers op excursie met Biologie
….met het Communistisch Manifest onder de arm teleurgesteld zijn dat je in Zeeland bent
aangekomen en niet in Oost-Groningen (alwaar de laatste 3 communisten nog zitting hebben in
de gemeenteraad).
…eindelijk je speciaal voor deze excursie aangeschafte laarzen met kekke print kunnen dragen.
Hoezo duurzaamheid? Natte sokken gaan in de prullenbak! Doei!
‘s Nachts slapen als een marmotje (waarom wilden we die wekker ook al weer om 3.00 uur
zetten?) omdat al die fietstochten over Schouwen-Duiveland stiekem toch wel vermoeiend zijn
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(Waarom hebben ze daar geen e-scooters trouwens?).

Vol vuur en alsof je langs de lijn staat Casimir de krab aanmoedigen om als eerste de zee te
bereiken.
….je eigen voorraad Starbucks Iced Coffee mee hebben, want dat Zeeuwse slootwater is echt té
brak.
‘Oh WOW! Oh My God!!! Er zit daar iets..boven in die boom!!’ ‘Is het een kip? Is het een vogel?!’
Als een echte ‘Baywatch-babe’ met gestylde haren en bling bling je schepnet uitgooien in de
plaatselijke kreek.
Überhaupt, wat een tegenvaller, die sleepnetexcursie. Krabben, oorkwallen, heremietkreeftjes,
zeedruiven, maar géén kaviaar! Hoe is het mogelijk!
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Het mysterie van kluisje 284
Tobya Monté (IV)
*Je mag een sleutel niet kwijtraken* bla bla bla *15 euro
betalen* bla bla. Zo is het een paar jaar geleden waarschijnlijk
misgegaan; de eigenaar van het kluisje heeft niet goed naar
meneer Koops geluisterd en is de sleutel kwijtgeraakt.
Zoals niet veel mensen weten, heeft de Spec een eigen kluisje
waar roddels, anoniem geschreven artikelen en andere dingen
ingestopt kunnen worden. Het was ook niet de bedoeling dat
niet veel mensen het wisten, want wij weten zelf ook vrijwel
niets van het kluisje. De sleutel is namelijk een aantal jaar
geleden, voor onze tijd als lid van de Specredactie,
kwijtgeraakt en nooit meer gevonden. Dit is
de informatie die ik wel heb:
Kluisje nummer: 284
Locatie: Kelder
Sleutel: Verdwenen
Getuigen: Vorige praesessen en Koops
Nu ik deze informatie op een rijtje heb, kan
ik de getuigen wat vragen stellen en
aangezien de vorige praesessen
waarschijnlijk aan het genieten zijn van
hun vrijheid na de middelbare school of net
klaar zijn met examens (SO naar Doris <3),
is de enige mogelijke verdachte meneer
Koops.
In een tussenuur ben ik naar meneer Koops gegaan en hij wist af van het verdwijnen van de
sleutel! Hij heeft gezegd dat al meerdere keren de sleutel is meegenomen door een voormalig
praeses en dus is kwijtgeraakt. Voor nu mocht ik een reservesleutel gebruiken om de inhoud te
bekijken en meneer Koops zei dat hij bezig zou gaan met een nieuwe manier om het kluisje te
openen.
Zo’n groot mysterie bleek het dus niet te zijn. Het enige wat we niet weten, is wie de sleutel heeft
meegenomen. Nu op naar het kluisje! Het kluisje zit in de kelder in het lage blok met kluisjes dat je
als eerst tegenkomt als je uit de aula komt lopen.
Ik opende het kluisje en het zat bijna helemaal vol met allemaal oude Specs, roddels en TDL die op
blaadjes geschreven waren en aan het vergaan zijn en andere producten die de Specredactie heeft
gebruikt en gekregen! Ik denk dat er zo’n honderd edities lagen, dus ik besloot naar een paar
willekeurige te kijken.
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Hier rechts een editie van de Spec uit 1999! In plaats
van de shiny stof waarin de Spec nu gedrukt wordt,
waren dit nog simpele A4-tjes met slechte kwaliteit
foto’s.
In een andere editie van de Spec stonden vroegere
rubrieken en artikelen, onder andere werden er
vroeger tekeningen en gedichten van leerlingen
gepubliceerd. Er staan ook rubrieken in, die we
misschien wel gaan terugbrengen, zoals het vinden
van krantenkoppen met namen van docenten erin
zonder ook maar enige context. Dus wie weet,
misschien halen we wel inspiratie uit een oude Spec
en komen we volgend jaar met leuke nieuwe
artikelen!
Uit drie edities van de Spec heb ik mensen uit de
colofon opgezocht en sommigen hebben heel wat
bereikt! Ze werken in de politiek, schrijven
kinderboeken, beoefenen journalistiek of zijn expert in ogen. Sommigen hebben gereageerd en
misschien zien jullie volgend jaar meer van ze nadat we een paar hebben ontmoet! Voor nu heb ik
ze gevraagd een kort stukje te schrijven over hun ervaring als redactielid en hier volgt één van de
antwoorden:
Hielke Vriesendorp - Lid van de Spec rond 2007/2008
Ik vond het super gezellig op de redactie - soms erg jolig, maar daar was ik dol op. Ik geloof niet
dat we echt een “groep” waren maar wat wel gebeurde was dat je nieuwe contacten kon maken.
Heb een aantal goede vrienden gemaakt bijv! De artikelen die ik het liefst wilde schrijven, waren
heel “diepzinnige” columns schrijven of humoristische, en soms een tikkie melige stukken.
Tegenwoordig doe ik niet zo veel meer met m’n spec
ervaringen, hoewel ik als wetenschapper wel artikelen schrijf
natuurlijk. Maar die zijn wel een wat ander genre dan Tante
Spec. Ik nam deel omdat ik dolgraag schrijver wilde worden!
Dat is gelukkig niet gebeurd, maar ‘t was zeker de moeite
waard - ik vond t erg leuk om te doen. Tenslotte ben ik
tegenwoordig docent Engelse Taalkunde aan de Universiteit
Utrecht, en onderzoeker aan de Fryske Akademy.
Hierbij is het mysterie van kluisje 284 opgelost: Ooit is de
sleutel van het kluisje kwijtgeraakt, maar gelukkig kunnen we
aankomend jaar wel weer bij de inhoud! Vanaf nu kunnen
jullie dus weer roddels, TDL, tekeningen, gedichten en
artikelen in het kluisje schuiven. Zo is het anoniem en net zo
makkelijk als een DM sturen via instagram! Het is kluisje 284
in de kelder, hopelijk zien we jullie kunstwerken snel
tegemoet!!
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Moppentrommel
Welke vrucht gaat graag op wintersport?
De skiwi
Er gaat een vis naar de dokter.
“Ik zie het al”, zegt die meteen. “Uit de kom!”
Welke schilder doet maar wat?
Vincent van Gok
Wat is het toppunt van arrogantie?
Denken dat je op mij lijkt.
Wat is het verschil tussen een tandarts en een juf?
De tandarts zegt: 'Mond open.' De juf zegt: 'Mond dicht.'
Welk kledingstuk denkt alleen maar aan zichzelf?
Asosjaal
Hoe noem je een oude sneeuwpop?
Water
Gooit een man een brief in de bus.
Zegt de buschauffeur: "Wat moet ik hiermee?"
Het is blauw en niet zwaar?
Lichtblauw
Waarom drinken muizen geen alcohol?
Omdat ze bang zijn voor een kater.
Waarom gaat een boom nooit naar school?
Hij snapt er geen hout van.
Wat is het tegenovergestelde van een vuurvlieg?
Antwoord: Een waterval!
Wat is het toppunt van geduld?
Op je kop gaan staan en wachten je broek afzakt.
Waarom draagt een Olifant Gele Sokjes?
Zodat hij niet opvalt in de Vanille Vla.
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Quiz
Lara Schermer (IV)
Ja jongens, de zomer komt er weer aan. En als er iets zomers is, is het wel ijs. Dus doe deze leuke,
quirky quiz en kom erachter welke ijssmaak je bent. (want dat zegt veel over je). Vergelijk de
resultaten met je vrienden en enjoy!
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Dress like the teacher
Tobya Monté (IV), Mette Jellema (IV) en Saskia Banham van Bemmel (lV)
Mvr. Place:

Maak de look compleet: Zet je mooiste Franse accent op, doe wat eyeliner rond je ogen en maak
een messy vlecht, nu ben je klaar voor de dag!
Mnr. Gordijn:
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Maak de look compleet: Doe je netste kleding aan, kies in de ochtend voor comfortabele
sportschoenen of nette puntschoenen en zet je mind open voor alle filosofische gedachten die je
vandaag zult krijgen.
Meneer Bootsma:

Maak de look af: Sta klaar met een leuke matchend tas en een huiswerkoverhoring voor de
ultieme look.

Undercover op het Sorghvliet
Swan Kuipers-Ward (II)
Helemaal alleen sta ik op het schoolplein. Voor mij doemt het Sorghvliet op, tussen alle grote
villa’s en ambassades aan de Johan de Wittlaan. Zoals afgesproken komt er al snel een meisje op
me af. Even aarzel ik, maar voordat ik me kan bedenken word ik het gebouw ingesleurd.
Zodra ik binnen ben ga ik op in de menigte leerlingen. De pauze is net begonnen en de hele school
stroomt naar de aula toe. Daar ontmoet ik nog twee meisjes, dus we stoppen even om onszelf voor
te stellen. Mijn gidsen heten Ruby, Ima en Sara. Allemaal vrolijke tweedejaars Sorghvlieters.
Terwijl we aan de rondleiding beginnen kijk ik verwonderd om me heen. Links zie ik een
uitgestrekte aula en rechts van mij rijen kluisjes, niet zo anders dan onze kelder. Maar het duurt
niet lang voordat we de aula zijn gepasseerd en we een trap bereiken die ons naar de eerste
verdieping brengt. Terwijl we langs de rijen lege lokalen lopen probeer ik erachter te komen wat
anders voelt aan het Sorghvliet. De lokalen zijn anders, de plafonds liggen wat lager, maar toch is
dat het niet. Er hangt iets anders, iets aparts in de lucht.

17

Voordat ik er erg in heb zijn we al op de derde verdieping en is het tijd om het interview te
beginnen. Ik pak mijn opnemer erbij en begin:
Wat vinden jullie van het Sorghvliet?
“De beste school. Haganum mag dood.”
De twee andere meisjes beginnen te giechelen.
Vinden jullie deze school een beetje kakker?
“Nou eigenlijk valt het wel mee.”
“Nou, iedereen heeft precies dezelfde kleren.”
“Ok eigenlijk wel.”
“Een beetje wel.”
“Maar wij zijn different.’
Hoeveel van jullie spelen dan hockey?
“2 van de 3.”
“Ima zit ook nog op cricket.”
Terwijl de meisjes nog blijven babbelen over hun favoriete docenten en klasgenoten die ik niet
ken, hoor ik opeens het onheilspellende gerinkel van sleutels achter mij. Een docent duikt voor
ons groepje op. Hij is de biologiedocent van mijn contacten, maar mij kent hij niet. Hij vraagt dus
naar wat we doen. Voordat ik zelf kan reageren zegt een van de meisjes dat ik voor de
Haganum-schoolkrant kom.
“Haganum schoolkrant? Oh nee we hebben een ins-, bah.”
Snel loopt de docent weg van ons groepje. De drie praten meteen weer over kapotte
snoepautomaten en de examenstunts van dit jaar. Terwijl ik nog moet bijkomen van deze toch wel
onbeschofte docent komt er nog een lerares aanlopen. Meteen begint ook zij te kletsen met mijn
gezelschap, nadat ze vertrokken is kan ik weer mijn interview herstarten.
Praten hier alle docenten met je?
“Wij zijn vrienden.”
“We hebben caring docenten. Als je een depressie hebt, vertellen ze je hoe je een planning
maakt.”
“Nee hier geven docenten om je en op het Haganum is het sowieso een kille vibe, ik bedoel
meneer van Bemmelen komt gewoon in je TikTok.”
Weer barsten ze allemaal in lachen uit.
Al snel worden we onderbroken door de bel en is het tijd voor mij om het Sorghvliet te verlaten.
Terwijl ik vertrek valt het aparte gevoel prompt van mijn schouders af. Er heerst op het Sorghvliet
een andere sfeer, eentje van ongemanierde biologiedocenten en snobisme, maar ook aardige
scholieren en docenten die graag een praatje met je maken. Wanneer ik eindelijk wegfiets kan ik
het toch niet laten om nog een keer achterom te kijken.
De volgende schooldag fiets ik weer naar school. Gauw doemt het bekende torentje voor mij op en
rijd ik onder het poortje door het schoolterrein op. Als ik door de hal langs de standbeelden loop
ben ik zowat blij om weer 1e Latijn te hebben, gewoon vertrouwd op het Haganum.
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Leeshaat
Tom den Hollander (V)
Leeshaat. Wereldwijd is Nederland kampioen; meer dan 60% van 15-jarigen zegt alleen te lezen
als het moet, meer dan 40% zegt dat het pure zonde is van de tijd. Verder komt leeshaat de
afgelopen jaren steeds meer voor, sinds 2009 is onze leeshaat van 0,32 naar 0,57 gestegen. Verder
daalt ook de leesvaardigheid rap; waar Nederland in 2015 wereldwijd nog 15e stond, zijn we 3 jaar
later gedaald tot 26e in de ranglijst. Dat is dan ook al een bekend probleem, maar hoe zit het op
het Haganum?
Van leesliefde naar leeshaat
Ik was altijd een fan van lezen geweest, ik weet nog hoe ik op de basisschool klaagde bij mijn
ouders dat ik maar vijf boeken mocht meenemen als we voor een week op vakantie gingen. Er was
niets beters dan het ontsnappen in een avontuur. Uit de enquête die ik een tijdje geleden rond heb
gestuurd, blijkt dat ik zeker niet de enige ben bij wie dit zo was, maar daarover later meer.
Maar dan, de middelbare school. Al waren er op de basisschool wel boekverslagen en presentaties,
werd dit op het prestigieuze gymnasium naar het maximum genomen. Op de middelbare school
moeten zeker in de bovenbouw constant boeken gelezen worden, ook als je er geen zin in hebt. In
plaats van te wachten tot die natuurlijke nieuwsgierigheid terugkomt, wordt het ons door de strot
geduwd.
Wat vindt het Haganum van lezen?
Dit zie je meteen terug in de enquête. Ik heb zes vragen gesteld, hoeveel leerlingen voor elk vak
van lezen genieten, in welke klas ze zitten en hoeveel ze op de basisschool van lezen genoten. Het
resultaat? Leerlingen uit klas 1 vinden lezen verreweg nog het leukste en geven lezen gemiddeld
een 4,5 op een schaal van 1 tot 7. Leerlingen in klas 1 geven vaak zelfs nog aan dat ze lezen leuker
vinden dan op de basisschool, onder andere omdat ze het boek nu beter begrijpen. Hierna daalt
het leesplezier rap, en bereikt in klas 5 zijn laagste punt, op een gemiddelde van 2,3.

Het is te zien dat leerlingen uit alle jaarlagen lezen voor Engels verreweg het beste vinden, omdat
boeken vrij gekozen kunnen worden. Van alle redenen voor leeshaat is het gebrek aan een keuze
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kunnen maken de op-een-na genoemde reden, leerlingen vinden het jammer dat ze nu boeken
moeten lezen op een lijst, zeker in de bovenbouw. Boeken waarin je de karakters niet kan
begrijpen, niet met hen kan meeleven zijn gewoon niet zo boeiend.

Op nummer 1 van redenen voor leeshaat staat het verplicht zijn van boeken lezen. Het wordt
vooral in de bovenbouw ook genoemd hoe het feit dat het verplicht is ervoor zorgt dat mensen het
lezen van boeken als nog meer huiswerk gaan zien, waardoor een negatieve associatie ontstaat.
Daarnaast is er geen ruimte meer om boeken te lezen die je wél leuk vindt, want als je het niet op
je lijst kan zetten, is het toch gewoon nutteloos?
De literatuurlijst
Dit brengt ons naar de literatuurlijsten, de lijsten waarvan in de bovenbouw boeken gekozen
moeten worden. Voor Engels is de keuze vrij, al moet het wel enigszins van niveau zijn, en voor
Frans staan de boeken die gelezen moeten worden vast, maar zijn het er veel minder. Voor zowel
Duits als Nederlands zijn er echter lijsten. Zeker voor Nederlands moeten er in de bovenbouw in
totaal 22 boeken gelezen worden, vier in klas 4, zes in klas 5, en maar liefst acht in klas 6. Deze
boeken behoren tot de literatuur, werken uit een bepaalde periode, over bepaalde onderwerpen. In
de enquête waren ze vaak met één woord beschreven: saai
We krijgen echter nooit een concreet antwoord waarom we nou literatuur lezen moeten, het is
zeker belangrijk om goed Nederlands te kunnen, maar waarom moeten we dan kunnen uitleggen
in welk perspectief het verhaal verteld wordt, of hoeveel tijdsprongen er in het verhaal zitten? Er
zat echt wel een reden achter zitten, maar op het moment worden we achtergelaten met
“culturele opvoeding”, of “omdat het moet.” Ik heb werkelijk het gevoel dat ik niets leer en ik
vind het zonde dat een hele generatie wordt aangeleerd dat lezen stom is.
De beoordelingen
Er is nog een wrange waarheid waardoor lezen voor de leerling vervelend wordt. Achter elk
gelezen boek zit een verslag dat geschreven moet worden, een toets die gemaakt moet worden of
een mondeling dat gedaan moet worden. Hierdoor is er tijdens het lezen een constante druk,
zeker op een school waar alles om cijfers draait.
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Mede door het internet is het echter inmiddels zo, dat er niet echt representatief getoetst kan
worden. Iemand die mooie zinnen kan maken en een goede samenvatting heeft bestudeerd kan zo
een negen halen, zelfs voor mondelingen. Als ik dat zie gebeuren terwijl ik met moeite het hele
boek gelezen heb en dan een 7 haal, waarom zou ik dan nog alles lezen?
Conclusie
Dit leidt ons echter tot een misschien teleurstellende conclusie, er is niets wat gedaan kan
worden. De school moet zich aan bepaalde voorschriften houden en al is het ministerie van OCW
misschien begonnen aan een curriculumontwikkeling, komt het voor iedereen die dit nu leest
waarschijnlijk te laat. Omdat Nederlands en Engels verder verplicht zullen blijven, Moeten wij het
maar met Max Havelaar blijven doen. Ik hoop enkel dat ik mijn kinderen niet hoef te vertellen hoe
verschrikkelijk het was, zoals mijn moeder mij dat wel deed.

Hoe word je de bekendste docent op het
Haganum?
Swan Kuipers-Ward (II)
U slaat de spec open en ziet uw naam nergens staan, uw leerlingen herkennen u niet en uw
collega’s praten nooit met u. Veel docenten staan nou eenmaal in de schaduw van de bekendere
leraren. Tijd om wat te veranderen en naam te maken op deze school.
1.

Claim een eigen lokaal
Baken dan uw territorium af, geef uw lokaal een mooi decor. Playmobil, bloempotjes,
posters of een zelfportret. Hoe minder het met school te maken heeft hoe beter, zolang uw
lokaal met zo veel mogelijk rommel is gevuld. Mevr. Van Dorst heeft deze strategie
ondertussen naar een kunstvorm verheven met haar lokaal 103. Als u een voorbeeld wilt,
ga dan op bezoek.

2. Meld u overal voor aan
Vanaf nu bent u lid van alle naschoolse clubs. Volgend jaar heeft u een rol in de
schoolvoorstelling, speelt u in het schoolorkest en kunt u Chinees. De echte hardcore
docenten zetten ook een tentje op in de meisjestuin, naar verluidt slaapt meneer Verbiest
daar al sinds februari.
3. Nieuwe look, nieuwe kansen
Laat de oude spijkerbroek en aktetas vanaf nu maar thuis. Het doel is om zo snel mogelijk
in Dress like the teacher te verschijnen. De gang is uw catwalk dus: strut that runway. Als u
nog moeite heeft met het creëren van een eigen persona kunt u zich ook aansluiten bij een
van de kliekjes op school. Bijvoorbeeld de metalheads van het bèta lab, de crea’s of
accepteer dat u als docent op een gymnasium sowieso een nerd bent.
4. Sta in de spotlight
Any publicity is good publicity: Het maakt niet uit wat u doet, als het maar mensen aan het
praten krijgt. Geef voor de leuk eens de hele klas een onvoldoende (deze tip is speciaal voor
docenten Latijn), of schreeuw naar wat brugklassers.
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Met het lerarentekort dat we nu hebben kunt u nog heel wat maken voordat u ontslagen
wordt, maar pas wel op voordat u te ver gaat.
5. Slaap met 1 oog open
Zodra je een A-list leraar bent, ben je een doelwit voor alle andere ambitieuze docenten.
Kent u nog al uw oude collega’s? Nee, dus. Voor u het weet worden uw lesuren en uw
klaslokaal afgepakt en zakt u weer naar de vergetelheid.

Taal der leerlingen
Samengesteld door Victor Tichelaar (II) en Florian Walta (II)
DOR: “Als ik je nog één keer iemand af zie leiden, zet ik je in een rottig hoekje.”
leerling: “Mag dat nu al?”
MUL: “Het is echt koud vandaag in de school”
leerling: “Ja, dat klopt. We hebben nog bij geen enkele leraar zweetplekken gezien.”
leerling: “KRA en BHA waren er al bij tijdens de Derde Punische Oorlog.”
DOR: “Jullie krijgen een verkeerd beeld van Martialis. Eigenlijk zou ik eens wat smerige gedichten
voor jullie moeten opzoeken.”
leerling: “Dan zou ik pas echt hoog scoren.”
DOR: “Wat doe jij daar onder tafel?”
leerling: “Wilt u meedoen?”
*de bel aan het eind van de les gaat tijdens verkort rooster*
BOI: “Zo, dat ging echt heel snel!”
leerling: “That’s what she said.”
MUL: “Waarom zou je kiezen voor beide klassieke talen?”
leerling: “Daar kan je goed chickies mee scoren in een bar.”
MUL: “Hoe was je Valentijnsdag?”
leerling: “Ik heb het uitgemaakt.”
REIJ: “Begreep je deze uitleg?”
leerling: “Ik heb wel geluisterd, maar ik heb het niet gehoord.”
leerling: “Hoe oud bent u?”
MUL: “28”
leerling: “28 = 30, 30 = 40, 40 = 50, 50 = oud. U bent oud.”
MUL: “Oh, dat wist ik helemaal niet…”
leerling: “U mag blij zijn dat wij het nu tegen u zeggen.”
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Single van de Spec
Bregje Bakker (I) en Lena Uitdenbogaard (I)
Paspoort:
Naam: Sil Avé
School: Haganum 1B
Pers.vn: hij/hem
Leeftijd: 12
Op zoek naar: meisjes
Insta/Snap: onbekend
Lengte: 158 cm
Hoe zou jij jezelf beschrijven?
Hmm even denken… Ik ben een vrij rustig persoon. Je
zult mij vaak zien terwijl ik films kijk, omdat dat mijn
nummer 1 hobby is. Zo vind ik Marvel en Stranger
Things fantastisch! Ook hou ik veel van de natuur. Over
het algemeen ben ik aardig tegen mensen.
Wat is je ideale eerste date?
Sowieso naar de bioscoop en daarna lekker eten.
Wat ik dan zou willen eten? Italiaans, het liefste Pasta Carbonara!!
Wie is je celeb crush?
Ik heb er momenteel meerdere, waaronder Millie Bobby Brown, Elizabeth Olsen en Zendaya.
En als je moet kiezen?
Dit wordt heel moeilijk, maar…. Dan kies ik toch voor Millie Bobby Brown.
Wat is je type?
Ik heb eigenlijk niet echt een type, maar als ik toch moet kiezen ga ik voor iemand met lang zwart
of blond haar. Het liefst met een comfortabele kledingstijl. En een leuke persoonlijkheid
natuurlijk. Humor vind ik ook erg belangrijk. En ze moet ook van films kijken houden.
Wat vind iedereen leuk en jij niet?
Voetbal. Ik heb daar dus helemaal niks mee. Ik ben er nog steeds niet uit waarom. Misschien is het
omdat ik er slecht in ben…..
Wat zijn je 5 dingen waar je echt niet zonder kan?
1. Marvel
2. Stranger Things
3. Funko pops
4. mijn vrienden
5. eten en drinken (natuurlijk)
Wat is jouw to go outfit?
Een joggingbroek met een t-shirt en een vest. Het ziet er ok uit en is comfortabel.
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Aan tafel met meneer Mulder
Victor Tichelaar (II) en Florian Walta (II)
Waarom werd meneer Mulder eigenlijk docent? En wat is zijn favoriete restaurant? Ben jij hier
ook benieuwd naar? Wij ook! En daarom gingen wij meneer Mulder eens flink aan de tand voelen.
Dat deden we in zijn favoriete restaurant, de McDonalds. Zo, is die vraag al beantwoord! Nog
bedankt voor het eten meneer Mulder.

Waarom bent u docent klassieke talen geworden?
In groep acht wilde ik al leraar worden, en op de middelbare school vond ik Latijn en Grieks
superleuk. Eerst vond ik het niet leuk om leraar te zijn, omdat ik zenuwachtig was. Daardoor was
ik erg streng. Ik durfde ook niemand eruit te sturen, nu doe ik dat wel hoor.
Wat wilde u worden voordat u leraar wilde worden?
Buschauffeur, maar ik heb nog steeds geen rijbewijs, ook niet voor een normale auto.
Wat is uw ergste herinnering aan lesgeven?
Ik ben een keer door de tafel gezakt voor de hele klas. Dat is niet zo erg, maar ik heb niet zo veel
erge herinneringen. Ja, ik word vaak geroast door bruggers.
Wat weet niemand van u?
Wat niemand van mij weet? Nou, niet veel mensen weten dat ik vroeger op school echt heel erg
stotterde, vooral als ik voor een grote groep stond. Ik was altijd heel erg zenuwachtig als ik een
spreekbeurt moest houden en bang dat ik tijdens de les de beurt zou krijgen. Eigenlijk dacht ik
toen ook dat ik daarom geen leraar kon worden, maar ik ben het toch gaan proberen en gelukkig is
het allemaal goed gekomen, want ik heb ook veel logopedie gehad. Nog steeds gebeurt het af en
toe dat ik niet uit m'n woorden kom, maar ach, boeien.
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Wat is uw tweede naam?
Denken jullie echt dat ik dat aan jullie vertel? Dat is na het Torentje het grootste geheim van de
school. Tip, het begint met een E, verder zeg ik niks.
Wat zijn uw hobby’s?
Ik hou heel erg van fietsen en ga bijna elke vakantie lange afstanden fietsen. Vorig jaar heb ik in de
zomer heel Nederland rond gefietst. Dit jaar wil ik misschien naar Rome fietsen of ergens anders
in Europa. Thuis speel ik vaak piano (klassieke muziek) en elke maand treed ik ook een keer op. Ik
doe in de lente en zomer ook veel aan tuinieren op mijn balkon. En natuurlijk vind ik het leuk om
een beetje uitgebreid te koken, boeken te lezen, goede series te kijken (of slechte tv, zoals Chateau
Meiland) en af te spreken met vrienden om bier te drinken. De kat Henk (ik weet niet hoe hij echt
heet), die ergens bij de buren woont maar vaak bij mij komt chillen, is ook een grote liefde van me.
Waar en wat heeft u gestudeerd?
In Leiden. Ik heb klassieke talen en rechten gestudeerd. Waarom rechten? Nou, verschillende
mensen, waaronder mijn vader, zeiden dat ik dat moest doen voor de zekerheid, als ik lesgeven
heel stom zou vinden. Dat vond ik niet, dus ik heb helemaal niks aan rechten gehad.
Wilt u nog een keer van baan wisselen of wilt u hier les blijven geven?
Ik wil wel ooit naar een andere school, maar ik denk dat ik leraar blijf.
U staat vaak in de Spec met uw uitspraken. Heeft u zich ooit geschaamd voor uw uitspraken, en
zo ja, voor welke?
Jawel, soms heb ik wat dingen gezegd over andere leraren die ik beter niet had gezegd. Ik kijk wel
altijd hoe vaak ik in de Spec sta.
Wat is het leukste en het meest irritante aan lesgeven?
Het leukste vind ik de leerlingen. Echt? Ja, als je zelf chagrijnig bent, dan zijn de kinderen vrolijk,
en dat vrolijkt je dan op. Het meest irritante is natuurlijk nakijken. De eerste tien zijn leuk, dan
weet je hoe jullie het hebben gedaan, maar daarna is het gewoon heel saai. Oh ja, en surveilleren is
ook erg boring.
Wat is het leukste en het stomste leerjaar om les te geven?
Ik vind elk leerjaar wel leuk, maar het begint na een tijdje te vervelen. Ook met de stof: moet je
weer de accusativus uitleggen…
Wat was het grappigste moment dat u tijdens een les heeft meegemaakt?
Ik heb niet per se één moment, maar ik vind het wel leuk om leerlingen te dissen. Dat lukt helaas
niet altijd, dan word ik teruggedist…
Op welke andere scholen heeft u gewerkt?
Ik heb alleen op het Haganum gewerkt. Zelf zat ik op het Dalton. Nadat ik daar stage had gelopen,
dacht ik: ik word geen leraar. Haganum had ik leuk gevonden als middelbare school, lekker veel
Latijn en Grieks, daar houd ik van.
Favoriete disney prinses:
Ik hou niet van Disney. Mythen zijn leuk, sprookjes zijn vreselijk!
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Celebrity crush:
Emma Watson. Zij speelde toch ook Belle in ‘Belle en het Beest’, is dat niet een sprookje? Voor
haar maak ik een uitzondering.
Hashtag: #Geenwoordenmaardaden.
Favoriete collega’s:
Mevr. van Dorst is wel mijn echte bestie, door haar ben ik namelijk op het Haganum gaan werken.
Verder vind ik de hele sectie klassieke talen wel leuk, zij kunnen namelijk goed drinken.
Beste vak vroeger:
Ik was eigenlijk overal wel goed in, maar ik was het beste in Frans. Ik haalde slechts zevens voor
de klassieke talen. Waarom geeft u dan geen Frans? Dat zou ik heel saai vinden. Als ik naar een
ander vak zou switchen om les te geven, dan wiskunde.
Optimale avondeten:
McDonalds staat bij mij hoog op de lijst, maar dat moet je niet te vaak doen. En de P-menu’s
(Pizza, Pannenkoeken) vallen bij mij in de smaak. Oh ja, en eenvoudige pasta.
Dilemma's:
Koffie/thee
Koffie. Ik ben echt een koffiedrinker.
Warm/koud ontbijt
Koud.
Film/series
Series. Ik kijk nu Brooklyn 99, maar je moet echt Seinfeld kijken, die is geweldig.
Latijn/Grieks
Lastig, maar dan toch Latijn.
De school is het met u eens, meer dan de helft kiest voor Latijn.

Nooit meer kunnen praten/luisteren
Nooit meer kunnen luisteren, ik hou van praten.
Je altijd/nooit serieus gedragen
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Dan kies ik voor je nooit serieus gedragen.
Vloeiend oud-Grieks of vloeiend Latijn spreken
Vloeiend Latijn spreken, dan kan je nog met de Paus of met meneer Regeer praten, en niemand
spreekt nog oud-Grieks.
En tot slot: heeft u nog een tip voor kinderen die moeite hebben met klassieke talen?
Ook al is het moeilijk, zet door, leer die woorden, leer die grammatica, dan kan iedereen de
klassieke talen wel halen. Dus, gewoon doorzetten.

Dagje in de kantine
Tobya Monté (IV) en Mike Brandon (V)

Op een zondag werden we gebeld door meneer Rozier van de kantine: “Hoi! Jullie kunnen morgen
helpen in de kantine, zorg dat je om kwart over 8 hier bent, zodat we alles kunnen voorbereiden!”
De volgende ochtend ging om half 7 de wekker. We maakten ons klaar, deden onze vinyl
handschoenen aan en fietsten naar school. Meneer Rozier was er nog niet, hij was nog bezig zijn
vier hondjes uit te laten en kwam iets later. We hadden ondertussen al de apparatuur aangezet en
tegen de tijd dat meneer Rozier aankwam, hadden we alle broodjes afgebakken, dus het beleggen
kon beginnen! Een stuk of 10 broodjes gezond met avocado, kaas, kip, iets meer panini’s, de
ijskoffie zetten we in de koelkast en om 9.55 ging het rolluik open.
… “Komt er nog iemand?”, vroegen we ons af, alleen meneer James was langsgekomen om een
broodje gezond te halen. Dat hebben we met liefde verkocht, maar voor de rest hadden we tijd om
meneer Rozier wat vragen te stellen.
Waarom bent u in de kantine gaan werken?
“De kans werd ons een paar jaar geleden aangeboden om hier een kantine op te bouwen en we
grepen de kans!”
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Hoe ziet uw droomkantine eruit? Heeft u nog toekomstige plannen?
“We zijn altijd bezig nieuwe producten te verkopen en te testen of ze goed worden ontvangen. In
het nieuwe schooljaar willen we ook weer nieuwe dingen uitproberen. Misschien iets veranderen
aan de buitenkant van de kantine, iets meer versieringen. Een doel is zeker nog om over een tijd
een soort ‘zelfservice’ te doen, zodat leerlingen kunnen zeggen wat er op het broodje moet en zo
hun eigen broodje kunnen samenstellen.”
Wat vindt u het leukst aan uw werk?
“De leerlingen, het is altijd heel gezellig in de aula en in de kantine, ook achter de toonbank!”
*Ringg*, de bel voor de start van het derde uur gaat en de aula wordt langzaam leger. Alleen een
paar examenleerlingen en leerlingen met een tussenuur blijven achter. Wij maakten de kantine
klaar voor het drukste moment van de dag, de grote pauze. We belegden meer broodjes, warmden
de Unox-worsten op en maakten extra veel panini’s pizza en panini’s mozzarella, omdat dat nu
eenmaal de populairste producten zijn. Zelf hebben we natuurlijk ook een heerlijk broodje op
terwijl we in de koeling achter de kantine de voorraad aan het checken waren. Het broodje
avocado is een aanrader!
Toen de grote pauze begon waren we wel even in paniek, de rij kwam tot aan de automaten! Ook
mevrouw Maan stond in de rij, meneer Rozier vertelde dat zij wel echt een vaste klant is. Gelukkig
is alles goed gekomen, we hebben veel broodjes verkocht!
Na de pauze was onze dag zo goed als voorbij, enkele leerlingen kwamen in de tussenuren en in de
laatste pauze nog wat lekkers halen, maar dat waren gelukkig vooral blueberry muffins, brownies
en appeltaart, dus we hoefden niet meer veel broodjes bij te maken. Na de laatste pauze hadden
we nog wel wat broodjes over, maar het is helaas niet elke dag mogelijk om die allemaal mee te
nemen, maar vandaag hebben we ze allemaal meegenomen naar huis en hebben we op die manier
geen voedsel verspild!
We sloten alles af, maakten alles schoon en bereidden de kantine voor op de volgende dag. We
namen afscheid van de toonbank en van onze baan als kantinemedewerker en sindsdien staan we
weer aan de andere kant van de toonbank, als leerlingen die wat te eten gaan halen omdat ze zelf
geen eten mee hebben genomen, omdat het nog op het tafeltje in de gang staat te wachten om in
een tas gestopt te worden…
Winactie:
In samenwerking met de kantine hebben we een leuke winactie georganiseerd! Iedereen mag een
broodje bedenken dat zij in de kantine zouden willen zien en een paar van de leukste ideeën zullen
worden verkocht als ‘broodje Haganum’! Dus, als je een leuk idee hebt, stuur vooral je idee in via
onze Instagram (@spec.haganum) of stop een briefje in het kluisje (nummer 284 in de kelder) en
misschien wordt jouw wens wel realiteit.
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Most likely to…
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Most likely to…
Samengesteld door Alan Tseng (V)

30

31

