
L VRIJDAG 11 JANUARI 2013 VERSLAGGEVING@NHD.NL Wij in Noord-Holland
HNO211

1
In het Kennemertheater
wordt zaterdag ’De klei-
ne zielen’ gespeeld. De

klassieker van Louis Couperus
wordt gebracht met een cast van
dertien spelers en Thom Hof-
fman in de hoofdrol. Constance
keert terug naar haar geboorte-
stad Den Haag, waar ze eerder
haar echtgenoot bedroog. Over
sociale controle en een vrouw
die vecht voor levensgeluk.
Zaterdag, 20.15 uur

2
In theater De Vest bren-
gen Danny de Munk en
Henk Poort zaterdag hun

jeugdherinneringen. Door
middel van sketches en muziek
brengen De Munk en Poort een
muzikaal eerbetoon aan hun
voorbeelden. Ze kijken terug op
hoogtepunten uit hun carrières,
natuurlijk met een flinke portie
humor. Pop, musical, levenslie-
deren, evergreens, Engelstalig
en Nederlandstalig, een lach en
een traan: alles komt voorbij.
Zaterdag, 20.15 uur

3
Wim Helsen speelt de
try-out van zijn nieuwe
show ’Spijtig spijtig

spijtig’ vanavond in de Purma-
ryn, Purmerend.
Absurdistisch en hilarisch, zoals
we hem kennen. Er is veel om
spijt van te hebben, de banken-
crisis, de euro, religieus extre-
misme. Toch zullen de mensen
optimistisch gestemd de zaal
verlaten.
Vandaag, 20.15 uur

4
Arie Komen en Edo Brun-
ner brengen in theater
Het Park, Hoorn, het

programma ’E&A is toch voor-
deliger’. Edo en Arie zijn een
typisch geval van: kom je er
eentje tegen dan is er niks aan
de hand, maar met zijn tweeën
zijn ze niet te houden en gaat
het dak eraf.
Vandaag, 20.30 uur

5
Maarten van Roozendaal
brengt zijn voorstelling
’De gemene deler’ van-

avond in theater Cool, Heerhu-
gowaard. In dit liedjesprogram-
ma windt hij zich op over de
toenemende dwang ons aan
elkaar te moeten aanpassen.
Vanachter zijn piano zoekt Van
Roozendaal in zijn poëtische,
cynische, liefdevolle en vileine
liederen het antwoord op de
eenvoudige, allesomvattende
vraag: wat bindt ons en wat
drijft ons uit elkaar?
Vandaag, 20.15 uur

Heeft u een evenement waar we niet
omheen kunnen? Mail naar Tip5@nhd.nl 

T I P  5

De Kleine Zielen. FOTO BEN DUIN

Wim Helsen. FOTO KATRIJN VAN GIEL

A M S T E R DA M - Hoe bereken je
de kortste weg van school naar
huis? Door passen te tellen, een
GPS te gebruiken, of op je knieën
met een lineaal? 

Kinderen ontdekken het ant-
woord op deze vraag tijdens de
Wakker Worden Kinderlezing
die zondag gehouden wordt bij
sience center Nemo in Amster-
dam. Wiskundige prof. Lex
Schrijver vertelt kinderen hoe je
met wiskunde de slimste route
kunt vaststellen. Maar laat ook
zien hoe wiskundige modellen
helpen bij het maken van spoor-
boekjes en hoe een navigatiesys-
teem werkt. De lezing is zondag
van 11 tot 12 uur bij Nemo.

Wiskundige
vragen voor
kinderen

Van 2007 tot 2011 zag Noord-Hol-
land Noord het leerlingenaantal
afnemen met vier procent, te-
genover een daling van twee pro-
cent in heel Nederland. Dat
blijkt uit een rapport van Ar-
beidsmarktplatform Primair
Onderwijs (PO). De komende ja-
ren wordt in de Noordkop nog
eens een afname van acht pro-
cent verwacht. Dat komt neer op
een afname van bijna achtdui-
zend leerlingen in negen jaar
tijd.

,,De leerlingenkrimp in deze
regio is nu heftig aan de gang’’,
bevestigt José Vosbergen van
Stichting Surplus. De 32 Surplus-
scholen in Harenkarspel, Hol-
lands Kroon, Zijpe en Schagen
moeten het door minder geboor-
tes, vergrijzing, platliggende
woningbouw en migratie naar
de grote steden dit jaar met drie
procent minder leerlingen doen.
Stichting Allure ziet het aantal
leerlingen in West-Friesland da-
len met vijf procent en ook Stich-
ting Flore moet genoegen ne-
men met minder in regio Noord-
Kennemerland.

Roofbouw

Minder leerlingen betekent min-
der inkomsten en personeel, met
als gevolg ongewenste combina-
tiegroepen en overvraging van
leraren. ,,Een sinterklaasfeest
voor 400 leerlingen is even veel
werk als voor 200 leerlingen. Er
wordt roofbouw gepleegd op
leerkrachten van kleine scho-
len’’, zegt Adrie Groot van Stich-
ting Flore. Daarnaast blijven de
kosten van onder meer onder-
houd en schoonmaak hetzelfde.

Daarom zullen steeds meer
kleine scholen moeten sluiten.
Stichting Flore is al sinds 2009
aan het voorbereiden. ,,Vier
scholen zijn al opgegaan in een
nieuwe organisatie. In Akersloot
en Graft-De Rijp zijn we bezig
met fusies’’, zegt Adrie Groot.
,,Daarnaast onderzoeken we fu-
siemogelijkheden in Schoorl,
Groet en Limmen.’’

Dit leidt soms tot fel protest
bij ouders. Want het schrappen
van kleine scholen is niet erg po-
pulair. Door een ’kleine scholen-
toeslag’ kunnen zij langer over-
leven in tijden van krimp. ,,Het is
belangrijk dat leerlingen in hun
eigen buurt of dorp op school
kunnen blijven. Dat is goed voor
de leefbaarheid van het platte-
land en de krimpregio’s’’, be-
toogde voormalig minister Bij-
sterveldt van Onderwijs. Gezien
de cijfers is dat dit niet altijd rea-

listisch. ,,Door bezuinigingen
maakt de overheid het ons on-
mogelijk om kleine scholen in
stand te houden’’, reageert
Groot.

Anticiperen

Belangenbehartigers als VOS/
ABB, Arbeidsmarktplatform PO
en de Algemene Onderwijsbond
(AOb) zien dat sommige scholen
te traag anticiperen op de krimp.
Zij komen financieel in de knel te
zitten. Om scholen te ondersteu-
nen heeft Arbeidsmarktplatform
PO het Scenariomodel ontwik-
keld. Tiny Rompen, adviseur
krimp: ,,Schoolbesturen kunnen
hiermee zelf leerlingenprogno-
ses en de personeelsbehoefte
over de komende vijf jaar bereke-
nen. Om vervolgens tot een
duurzame oplossing te komen.’’

Om te overleven moeten scho-
len meer samenwerken, ook over
bijvoorbeeld geloofsgrenzen
heen. ,,Het is niet houdbaar om
in elke dorpskern meerdere

schooltjes met weinig leerkrach-
ten in stand te houden. Dat gaat
uiteindelijk ten koste van de
kwaliteit’’, zegt Rompen.

Kijk vooral naar de kansen van

krimp, adviseert Hans Teegel-
beckers van VOS/ABB. Bijvoor-
beeld door nieuwe kindvoorzie-
ningen tot stand te brengen. ,,Ga
met ouders in gesprek over hun

behoeftes en creëer multifunc-
tionele centra met alles erop en
eraan: scholen, een bibliotheek,
buitenschoolse opvang. Dat is de
toekomst.’’ Het advies van Az-

zouz (AOb) is om commercieel en
creatief te denken. ,,Gooi die
deuren open. Voorheen kwamen
leerlingen vanzelf, nu moet je
daar echt iets voor doen.’’

Leerlingenkrimp door ontgroening en plattliggende woningbouw vraagt om meer samenwerking in onderwijsland

Kleine basisscholen leggen het loodje
door charlotte brussee

A L K M AA R - Fuseren of sa-

menwerken. Dat is het ant-

woord op de leerlingen-

krimp in heel Nederland.

Ook in Noord-Holland

moeten vooral de kleine

scholen opgeheven worden.

Door de aanhoudende leerlingenkrimp in Noord-Holland Noord zullen basisscholen ook over geloofsgrenzen heen moeten samenwerken. ARCHIEFFOTO

Minder leerlingen betekent
minder inkomsten en perso-
neel. Daarom moeten star-
ters voorlopig genoegen ne-
men met invalswerk. Vooral
in Noord-Holland Noord is
een scherpe daling te zien
wat betreft het aantal vaca-
tures, blijkt uit het rapport
van Arbeidsmarktplatform
PO.

Zelfs in steden als Purme-
rend en Haarlem worden net
afgestudeerden niet aange-
nomen, merkt de Algemene
Onderwijsbond (AOb). Op
ondersteunend personeel –
zoals onderwijsassistentes
en conciërges – wordt flink
gekort. Landelijk is het aan-
tal uitkeringen van onder-
wijspersoneel gestegen, van
2.725 in 2009 naar 5.284 in
2012.

,,We hebben net een reor-
ganisatie achter de rug’’,
zegt Riekje Meijering van
Stichting Allure. ,,En inder-
daad, de jongste docenten
moesten eruit.’’ Ook de 32
scholen van Stichting Sur-
plus konden een groot deel
van de jonge docenten geen
nieuw contract bieden. ,,Dat
is jammer, want hierdoor lo-
pen we een heleboel frisse
kennis mis,’’ zegt José Vos-
bergen.

De hoop is gevestigd op de
grote groep ouderen in het
onderwijs die naar verwach-
ting in 2016 met pensioen
gaat. Nasera Azzouz van de
Algemene Onderwijsbond
betwijfelt echter of de bo-
ventalligheid kan worden
opgevangen met natuurlijk
verloop. ,,Vanwege de verho-
ging van de AOW-leeftijd en
financiële redenen werken
leraren langer door.’’

Jong talent

José Vosbergen van Stich-
ting Surplus vreest dat jong
talent de Noordkop verlaat.
Starters trekken naar gebie-
den waar scholen nog wel
groeien. ,,Er komt hier wel
een grijze golf aan, maar die
komt helaas net te laat.’’

Tiny Rompen (Arbeids-
marktplatform PO) advi-
seert om starters vast te hou-
den met behulp van regiona-
le mobiliteitsbureaus en ver-
vangingspools. Adrie Groot
van Stichting Flore: ,,Leer-
krachten zullen in de toe-
komst steeds mobieler moe-
ten zijn. Ze zijn niet langer
gebonden aan één school.’’ 

‘Grijze golf
komt helaas
net te laat’

,,Ouders willen de school in de
buurt niet kwijt, hoe klein die
ook is’’, zegt Teegelbeckers. ,,In
Nederland zijn we gewend dat
er in iedere kleine kern een ba-
sisschool is. Terwijl het in het
buitenland heel normaal is om
de schoolbus in te stappen. Daar

spelen dit soort emoties hele-
maal niet.’’

Juist op het platteland weegt
de verzuiling nog zwaar. Vooral
christelijke partijen zijn bang
dat krimp ten koste gaat van de
identiteit van scholen. Van bo-
venaf wordt steeds meer ge-
vraagd om over geloofsgrenzen
heen te stappen. ,,Weg met die
verzuiling. Samenwerken vind
ik prima’’, zegt Riekje Meije-
ring, directeur van Stichting Al-
lure.

,,Een school sluiten is een
heel emotioneel verhaal’’, weet

Meijering. ,,Daarom is het wel
ons uitgangspunt om kleine
scholen open te houden.’’ Maar
niet ten koste van de kwaliteit.
Nasera Azzouz van de Algeme-
ne Onderwijsbond: ,,Moet je als
leraar gaan schoonmaken en le-
veranciers ontvangen? Nee, je
moet bezig kunnen zijn met je
vak. Het belang van het kind
blijft voorop staan.’’

,,Het is onze verantwoorde-
lijkheid om de kwaliteit van het
onderwijs hoog te houden, niet
om scholen koste wat het kost
overeind te houden’’ zegt ook

Adrie Groot van Stichting Flo-
re.

Brede school

Veel partijen zien toekomst in
de 'brede school', waarin meer-
dere voorzieningen zijn opge-
nomen. In de regio stuit deze
nieuwe vorm nog op veel weer-
stand, zoals in Graft-De Rijp.
Hans Teegelbeckers van VOS/
ABB: ,,Daarom is het zaak om
goed te blijven overleggen met
ouders. Vraag naar hun behoef-
tes. Zij hebben veel medezeg-
genschap.’’

Alsof de ziel uit het dorp verdwijnt
door charlotte brussee

A L K M AA R - Wanneer de laatste
school in een dorp haar deuren
sluit, is het alsof de ziel ver-
dwijnt. ,,Er komt veel emotie
bij kijken’’, zegt Hans Teegel-
beckers van VOS/ABB.

Echt voor het laatst? ,,Ik zal
zeker nog wel eens incidenteel
optreden. Het was vaak prach-
tig, maar het reizen wordt te
zwaar.’’ Op 30 januari sluit in
Tilburg haar laatste tournee
’Liesbeth 70’, een programma
als terugblik. Geen echt af-
scheid. Net als Connie Stuart en
Jasperina de Jong stopt ze zon-
der ophef. ,,Ik leef nu van dag
naar dag en geniet van mijn
kind en kleinkind.’’

Haar company manager is
Maurice Hermans. Daarmee is
de cirkel van haar carrière bij
wijze van spreken rond. Het
was immers zijn vader Toon bij
wie ze ooit in het Scheveningse
Kurhaus haar eerste auditie
deed. ,,Hij zocht iemand die in
zijn show een hoedje en een
petje kon aangeven. Hij liet me
van links naar rechts over het
toneel lopen en zei toen: ’Dat
kun je niet’. Wel leerde hij me
om niet met gebalde vuisten op
het podium te staan, maar te
stralen. Hij liet me zien dat je
benen de pilaren van je lichaam
zijn. Dat als je iets hoogs uit-
beeldt je handen naar beneden
moeten hangen.’’

,,Ik heb nooit voor hem ge-
werkt, maar we raakten wel
bevriend en belden vaak. Toen
ik ooit in het ziekenhuis lag,
bracht hij me een kooi vol vo-
geltjes, maar de chirurg was
bang voor bacteriën. Ik heb ze
weggegeven aan een kind met
een geestelijke handicap.’’

Ze is theaterpersoonlijkheid,
mede omdat ze als een van
weinige Nederlandse zangeres-
sen elk woord verstaanbaar
maakt en betekenis geeft. ,,Ge-
leerd van Bep Ogterop.’’ Die
kwaliteiten bleken internatio-
naal te zijn toen ze in 1965 met
de Nederlandse ploeg het song-
festival van Knokke won. Samen
met Greetje Kauffeld, Conny
van Bergen, Suzie en Jan Arntz.
,,Mooi festival. Engeland stuur-
de echte sterren. Zángers als
Engelbert Humperdinck en
Dave Berry.’’

Shaffy

Al eerder veraste ze in het eerste
minstens zo verrassende thea-
terprogramma van Ramses
Shaffy. ,,Zonder Ramses was ik
vast een andere kant opgegaan.
Hij heeft me veel geleerd. Te-
genwoordig gaat je naar een
academie, maar ik vraag me wel
eens af: wat leer je daar? Je
hoort vaak dezelfde soort stem
met dezelfde bewegingen en
denkt dan: waar gaat dat lied

over? Een tekst moet je door-
gronden. Voor mij springt
Chantal Janzen er nu uit, maar
de rest? Goed inzetbaar. Ach, dit
is een andere tijd.’’

Liesbeth List maakte haar
doorbraak toen het Franse
chanson in Nederland nog in
aanzien stond. Haar plaat met
vertalingen van de chansons
van Jacques Brel is nog steeds
een standaard in het genre.
,,Het was de gouden tijd: je
groeide op met alles wat uit
Frankrijk kwam, zangers als
Bécaud, Brel, Aznavour. Je
kwam thuis van kantoor en
draaide dan hun platen. Je
hoorde hoe ze hun hart open
scheurden. Daar leerde ik van
en dat voelde ik ook toen ik
later met hen werkte.’’

Met die bezieling zong ze op
televisie ook de ’Mauthausency-
clus’ van Mikis Theodorakis,
liederen over de verschrikkin-
gen die de joden ondergingen
in de nazi-kampen. ,,Critici
vonden dat idioot. Ik was niet
geëngageerd en bovendien was

het al een kwart eeuw na de
oorlog. De dag na de tv-uitzen-
ding waren de treden van mijn
stoep bedekt met bloemen.’’

,,De mensen wisten niet dat
ik zelf uit een kamp kwam, een
Japans kamp. Ik was geboren in
1941, dus ik ging als baby het
kamp in. Kort na de bevrijding
pleegde mijn moeder zelf-
moord.’’ De verhouding met
haar latere stiefmoeder was
problematisch en zo woonde ze
nog even bij pleegouders in
Alkmaar, om daarna op te groei-
en bij de Vlielandse vuurtoren-
wachter en diens vrouw. Van
hen kreeg ze naam ’List’.

Die Japanse kamptijd is niet
gesleten. ,,Voor niemand die
hem heeft meegemaakt.’’ Ze
zingt daarover in haar voorstel-
ling. ,,Ik vroeg Freek de Jonge
daar een lied over te maken. Hij
begreep het onderwerp, heeft
dan ook zelf veel meegemaakt.
Freek is een groot mens.’’

Niet altijd kreeg de grande
dame van de Nederlandse podia
de waardering die ze nu geniet.

,,In 1988 liep mijn theatervoor-
stelling slecht en de daarop
volgende is de grond in ge-
boord. Met loden schoenen ging
ik het land in. Moest ik stop-
pen? Ik heb het serieus overwo-
gen, want we was genoeg moois
om op terug te kijken. Het
keerpunt kwam toen Frank
Boeijen voor me wilde schrijven
en een cd opnemen. Iemand van
een jongere generatie.’’

Musical

Een nieuwe hoogtepunt werd
haar titelrol in een voorstelling
over de Franse chansonnière
Edith Piaf. Ze speelde de rol in
twee producties en tweemaal
kreeg ze daarvoor een musical
award. Ook in haar laatste voor-
stelling zingt ze in het Frans,
zoals niemand dat in Nederland
kan, het grote Piaf-chanson
’Non je ne regrette rien’, nee ik
heb geen spijt. ,,Dat geldt ook
voor mijzelf, Waarom moet ik
spijt hebben? Zonde van mijn
energie. Probeer het een volgen-
de keer beter te doen.’’

Zangeres Liesbeth List neemt zonder ophef afscheid van het theater

’Ik heb geen spijt, dat zou zonde zijn van mijn energie’
door hans visser

A L K M AA R - Ze zong zo vaak
de intrigerende woorden van
Edith Piaf: ’Nee, ik heb geen
spijt.’. Nu neem Liesbeth List
ze zelf in de mond, terugkij-
kend op haar carrière. ,,Want
spijt hebben is zonde van je
energie.’’ Vandaag zingt ze in
Alkmaar, voor het laatst.

List en Ramses Shaffy: 'Veel van hem geleerd'. FOTO JUAN VRIJDAG/ANP List en Jacques Brel, 'Hij scheurde zij hart open'. FOTO ANP Met de Nederlandse Ploeg op het festival van Knokke. FOTO ANP
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