
EEF VAN DE HOEK! 

Beste mensen 

Allerbeste Eva 

 

30 jaar geleden had ik een ha2-klas die alle clichés over "vroeger was het beter" bevestigde. 

Rustig, hardwerkend, vriendelijk. Zo was de jeugd toen. Hoewel je toen ook Hélène van 

Oostrum had, Liesbeth van de Biggelaar en Marcel Bekx. 

In mijn 2havo-klas zaten links voor, tegen het bureau aan, twee engeltjes. Ze maakten altijd 

hun huiswerk, leerden elke maand hun gedichtje van buiten en herkauwden, vaak vergeefs, de 

grammaticaregels. Arnie Vos en Eva van der Hoek.  

Exact vandaag 14 maart, maar dan 1978, staan in mijn agenda de punten voor proeefwerk 

spelling, Struikelblokken. Eva van der Hoek, een tien. Kijk daar begon het al. En hier een acht 

voor een brief, een achteneenhalf voor huiswerk. Al die onderdelen die toewijding en 

inspanning vereisten deed je geweldig. En die doe je nog steeds geweldig. Je hebt heel wat 

brieven voor ons gemaakt, je hebt heel wat teksten voor ons uitgewerkt. Jammer dat je maar 

een zeven voor grammatica had, tenminste als ik de punten voor alle vier de toetsen bij elkaar 

optel. 

In 1980 slaagde je met 3 achten, 2 zevens en een zes voor je diploma. En weg was je naar de 

meao. 

Ziezo, einde verhaal. 

Maar in oktober 1982 viel POM nummer één in onze postboksen. Voor wie het niet meer 

weet. POM staat voor PersoneelsOrgaan Macropdiuscollege en was een van de vele kinderen 

van Rob de Haas. Van het soort POM verschenen er uiteindelijk 4. Deze eerste uitgave ging, 

net als de andere drie overigens, voor 75% over salarisachterstand en de Hos. Willebrord 

Wilbers schreef een column over de school als vleesgworden denkstuip van een niet 

afgestudeerde God en er stond dit gedicht in: 

Sikkels klinken 

Sikkels blinken 

Ruisend valt het graan 

Als je iemand weg ziet hinken 

Heeft hij ’t fout gedaan. 

Maar het belangrijkste stukje in POM1 is een Hallo van Eefje. 

“Daar zit ik dan op de administratie, nog steeds een beetje overdonderd” 

Ik hoef het eigenlijk alleen maar voor te lezen, om te constateren, ja da’s Eef. 



“Als laatste nog iets over mijn karakter. Ik ben vrij rustig van aard, maar van Tijd tot tijd ben 

ik wel eens wat wilder.”  

We wachten nog rustig af, Eef. 

 

Je begon voor een zwangerschapsverlof, nog steeds als dat jonge engeltje uit ha2. Maar je 

bent uiteindelijk de enige vaste waarde geworden op de administratie (naast mijn geliefde 

Corrie die later er bij kwam). Mieke, Linda, Hermine, Toos zijn alleen nog maar 

herinneringen.  

Maar je was niet alleen een blijvertje, je was ook een bijtertje. Je beet je vast in je werk met 

dezelfde nauwgezetheid en inzet als je Wegwijs in het Taalverkeer of Vlasman je eigen 

probeerde te maken. 

Van twee ontwikkelingen binnen de school ben jij het banier. 

Allereerst de eindexamenadministratie. Daar waar het om tienden en hondersten ging kon het 

Macropediuscollege en ook het Commanderij College jou vertrouwen. Wim Poels, je 

gepensioneerde minnaar, en Frits Nieuwenhuijzen konden een heleboel zo niet alles aan jou 

overlaten: niet alleen de registratie, maar ook de organisatie was bij jou in goede handen. In 

de maanden mei en juni breidde je werkplek zich zelfs uit naar thuis, want drie keer 

controleren kostte zo zijn tijd. Het examen werd zodanig jouw kindje, dat je het ook niet meer 

uit handen gaf. Het heeft jaren geduurd voordat we je ervan konden overtuigen, dat docenten 

best zelf de punten konden invoeren. En helemaal zeker weet je dat nog niet. 

De tweede ontwikkeling was de automatisering. Het was in jouw beginperiode dat de eerste 

ict-idioot een loodzware Tandy TRS80-3 de school in sjouwde. Met een printer die toen nog 

twaalf kilo woog. Directie en administratie maakten een ontwijkende omweg, maar jij kroop 

er achter en zocht in al die jaren net zo lang tot je niet alleen de programma’s beheerste, maar 

ze zelfs naar je hand kon zetten. Jij was de enige in de hele school die overweg kon met de 

reportgenerator van Schoolfact. De enige. Sterker nog, jij was de enige in de hele school die 

in al die jaren overweg kon met de systeembeheerders.  

Zeer tot spijt van de locatie havo-vwo ben je vorig jaar ingelijfd bij het centraal bureau en wel 

om die twee eigenschappen: je kon overweg met de programma’s, maar je kon ook overweg 

met al die mensen die in botsing waren gekomen met die programma’s. En met Willem. 

Eef het is een feest om met jou te werken. De wijze waarop je de problemen met 

vasthoudendheid aanpakt, zowel in de website als in Magister. De wijze waarop je mensen te 

woord staat, zowel ouders als collega’s. Het heeft Willem een tweede jeugd bezorgd en ons 

weer vertrouwen gegeven in de automatisering. 

Een lofzang en geen kanttekeningen. Nee, nee, zo zijn wij niet. 

In klas ha2 keek Eef met ontzag en enige angst naar haar docent Nederlands. Dat is voorbij: 

ze praat terug. Soms is ze zelfs niet te stuiten. In haar introductie 25 jaar geleden, schrijft ze: 

“Omdat wij thuis zo’n beetje met muziek zijn opgegroeid, is mijn hobby dan ook muziek”. 



Nou praat me er niet van. De musicalcarrière van dochterlief, de muzikale en luceale 

activiteiten van Niels, ze worden hoopvol en trots uitgemeten. Sleutelbosch unplugged en 

plugged, het lijkt wel van haar. En als het carnaval dreigt te worden. Ik word er gek van. 

Gelukkig probeert ze het elke week weer goed te maken op vrijdag met een croissantje voor 

de jongens van ICT. 

Eef, ik had hier graag de lofklarinet voor jou gestoken, maar verder dan “Mieke hou je vast 

aan de takken van de bomen”, kom ik nog niet. Je komst in 1982 was een verrijking voor de 

school. Ik hoop dat we nog lang jou aan het eind van de regenboog kunnen terugvinden. Wij 

houden van je. 

 

 


