
 

   
 

  

 

 

 

Cursusjaar 2022-2023       17 oktober 2022 

Uit de Oase 
   
     Respect 
   
Respect mag je vragen,    Wie arm is, heeft weinig, 
respect moet je geven,    wie rijk is, heeft meer, 
respect voor een ander,    maar je kijkt daarom niet 
respect voor het leven.    op wie minder heeft neer. 
Een andere huidskleur,    Wie weet, ben je hetero 
een andere smaak,     of juist anders geaard, 
dat is voor de rest toch    maar wat je ook bent, 
geen bron van vermaak?    je bent evenveel waard. 
 
    Misschien ben je moslim, 
    misschien katholiek, 
    of verschil je van mening 
    en krijg je kritiek. 
    Elk mens is weer anders 
    en niemand perfect 
    maar elk levend wezen 
    verdient ons respect. 
 

(Greet Brokerhof-van der Waa) 
 
 
Hoera! 75 jaar Bahûrim in ‘Bahûrim, de musical’. 
In een tijd dat er weinig te vieren valt, is er soms ook verheugend nieuws te melden: het 75-
jarig bestaan van het huidige Penta Bahûrim aan de Mgr. Smitstraat. Hoe vier je zo’n 75-jarig 
lustrum? Toen ontsproot  een stout plan aan het brein van enkele betrokkenen. Dit  
feestelijke feit zou luister bijgezet worden middels een musical. Zelf een musical schrijven 
over ruim zeven decennia christelijk onderwijs in Brielle is bepaald geen easy piece of 
writing, een lastige opgave in gewoon Nederlands.  
Het is dus bepaald geen karweitje dat op een achternamiddag in elkaar wordt geflanst. Er 
werd gedegen vooronderzoek gedaan door oud-leerlingen, oud-conciërges en oud collega’s 
te bevragen, historische bronnen te raadplegen en zelfs een bezoek aan het streekarchief in 
Brielle stond op het programma. Toen alle informatie bij elkaar was geharkt kwam de 
moeilijkste klus: het maken van keuzes. Op welke wijze maak je van alle informatie een 
goedlopend en logisch verhaal zodat een tot de verbeelding sprekende musical ontstaat?  
Dat heeft de nodige hoofdbrekens gekost. Vol overgave, doorzettingsvermogen en een 
gezonde portie spelvreugde werd er onder auspiciën van mw. Clement, mw. Lindenbergh en 
mw. La-Vos gerepeteerd, rekwisieten gezocht en vervaardigd, een decor in elkaar 
geknutseld en passende kleding gezocht. Zonder valse pathetiek mogen we gerust stellen 
dat het eindresultaat het predicaat ‘verbluffend’ mag dragen. De uitvoering van de musical is 
van begin tot het eind één groot feest. 
 



 

   
 

Bij binnenkomst tintelt het al als je het prachtig verzorgde programmaboekje krijgt aangereikt 
en dan gaan we vijf over acht beginnen.  
De musical brengt helder naar voren waar de school voor heeft gestaan en anno 2022 nog 
steeds staat: kleinschalig met veel persoonlijke aandacht, korte lijntjes naar alle bij het 
onderwijs betrokkenen en onderwijs dat op de moderne leest is geschoeid. 
Het ging overigens in al die jaren beslist niet van een leien dakje. De school is diverse malen 
bedreigd in haar bestaan, maar na tegenslagen altijd weer opgekrabbeld. In het huidige 
tijdsgewricht is de school een vitaal onderdeel van het Penta, een scholengemeenschap met 
acht vestigingen in de regio Rijnmond.  
De moeizame ontstaansgeschiedenis in de oorlogsjaren wordt beklemmend neergezet, 
waarbij de frictie tussen de plaatselijke politiek en het doorzettingsvermogen van meester 
Wijmans duidelijk gestalte krijgt. De Jodenvervolging en het bombardement op Brielle 
uitmondend in het fabelachtig gezongen lied ‘Stil’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aansluitend maken de schoonmakers, door wier ogen de gebeurtenissen worden gevolgd, 
een soepele overgang naar de periode-Vegter. Het conciërgelied ‘Goeiemorgen’ brengt 
begeestering in de zaal teweeg. Dankzij archivering zijn veel epistels van oud-directeur 
Vegter over de misdragingen van leerlingen bewaard gebleven. In niet mis te verstane 
bewoordingen vertelde hij ouders hoe hij daar over dacht. De brieven werden voorgelezen. 
Dat leidde tot gelach, gegniffel en de nodige hilariteit in de zaal. Een bijzonder detail hierbij: 
een van de musicalsterren las de brief voor die zijn vader veertig jaar geleden echt gekregen 
had van Henk Vegter, zeg maar Vegter. 
De opening van het schoolgebouw in 1968 geeft verduidelijking over de keuze van de naam 
Bahûrim. Iedereen, incluis de burgervader, vond het een naam met een prachtige betekenis 
(Hebreeuws voor plaats waar jonge mensen samenkomen), maar wel onuitspreekbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

Na 40 dienstjaren, met daarin een halsstarrige houding ten opzichte van schaalvergroting en 
veel verdiensten voor de Brielse samenleving wordt Vegter (ook wethouder en 
locoburgemeester) opgevolgd door Jelle Holwerda. Nadat Holwerda op bijzondere wijze de 
sleutel – de sleutel kwam van boven - van de school had verkregen kon hij met zijn werk als 
directeur beginnen. In 2023 is directeur Jelle Holwerda 40 jaar actief, waarvan het overgrote 
deel als leidinggevende. Met een ongeëvenaarde energie en voorzien van een fikse dosis 
Friese nuchterheid gecombineerd met zijn naastenliefde is hij het boegbeeld van Bahûrim 
geworden en evenals zijn illustere voorganger diep in het Brielse leven verankerd. Deze 
woorden kregen gestalte in het door de muziekdocent gearrangeerde ‘Jelle-lied’. Een lied dat 
voor de nodige beroering zorgde en Jelle van A tot Z typeerde. 
Heel goed in beeld gebracht was ook de verandering  in uiterlijk en houding van de 
leerlingen, alhoewel er vroeger ook streken werden uitgehaald. De pindakaas-affaire was 
daar een treffend voorbeeld van. 
Na deze euforische beleving werd de aandacht verlegd naar de jaarlijkse musical die in de 
kerstperiode ten tonele wordt gebracht. Een lied uit de musical ‘De winterkoningin’ werd 
gezongen, een lied met de veelzeggende titel ‘Alles komt goed’, een gedachte die Bahûrim 
veelvuldig op de been heeft gehouden. Het slotlied ’Meer dan een diploma’ geeft ook de 
zienswijze van de school aan. Het is waardevol om de kwaliteiten, en niet alleen de 
kenniskwaliteiten, van de leerlingen te ontwikkelen. 

 
Het is verleidelijk om bijvoorbeeld de namen te noemen van de drie loepzuiver zingende 
vocalisten, de Rotterdamse tongval van de hoofdschoonmaakster of de heerlijk stuntelige 
burgemeester die de deksels moeilijke naam van de school maar niet op juiste wijze 
uitspreekt, daarmee zouden we echter de andere musicalsterren tekort doen. Zij speelden – 
vaak meerdere rollen – op fabelachtige wijze. Het was een avond waarbij het 
kippenvelgehalte heel hoog was, waarbij de lach echter niet vergeten werd. Dat is beslist niet 
overdreven. Een 86-jarige bezoeker vertrouwde mij na afloop toe ontroerd te zijn. De musical 
werd diverse malen, op vrijdag en op zaterdag uitgevoerd, telkens voor een uitverkochte 
zaal. Verheugend was ook het feit dat veel oud-leerlingen de weg naar het Bres-theater 
wisten te vinden.  
 



 

   
 

Heel bijzonder was ook na afloop de ontmoeting tussen meneer 
Langeveld en de speler die zijn jonge versie speelde in de oorlog. 
Koos die, doordat hij te laat kwam, het bombardement overleefde. 

Zo wordt historie werkelijkheid. Ook waren de leerlingen onder de 
indruk van de ‘echte’ das van Wijmans, de allereerste directeur. Deze 
das is bewaard gebleven en werd gedragen door de acteur die zijn rol 
speelde. “Zo is hij toch een beetje aanwezig”, was de opmerking van 
zijn dochter. De oud-leerlingen van het eerste uur waren blij verrast dat 
jongeren van deze tijd zich interesseren in hun verhaal. Het voelde als 
een eerbetoon. De geschiedenis is doorgegeven. 

Aan het eind bedankte Jelle Holwerda alle medewerkenden, waarbij een onaangekondigd 
hoogtepunt volgde toen een oud-leerling ook nog iets wilde zeggen en Holwerda aanspoorde 
vaart te maken met zijn bedankspeech.  
 
Op naar het 100-jarig bestaan. Als dat heuglijke feit gevierd wordt, zal er wederom een 
prominente plaats zijn voor de huidige directeur, mede ingegeven door zijn positivisme. Dat 
kwam geregeld naar voren in deze musical en onder de noemer ‘Alles komt goed!’ 
majestueus gestalte kreeg. 
Een fantastische avond. Dank. Er viel gelukkig weer iets te vieren. 
 
A.J. 
 
Leerjaar 2 bezocht het STC in Brielle 
 

Afgelopen maandag bezocht 
leerjaar 2 in het kader van loopbaan 
en beroepsoriëntatie het 
Scheepvaart en Transport College 
in Brielle. Na een korte inleiding 
waarin het doel van het bezoek en 
het programma werd verduidelijkt, 
mochten de leerlingen aan de slag. 
Tijdens het bezoek brachten ze o.a. 
een bezoek aan de proeffabriek en 
kregen ze uitleg over de vernieuwde 
opleidingen binnen het STC (o.a. 
windenergie en de toepassing van 
waterstoftechnieken).  

 
Fietsverlichtingsactie 
Goede fietsverlichting en een veilige fiets zijn enorm belangrijk. Want met goede verlichting 
daalt de kans op een aanrijding in het donker met wel 20 procent. Daarom organiseert Penta 
Bahûrim de Fietsverlichtingsactie. (in combinatie met andere veiligheidsaspecten van de 
schoolfiets). Het team van Bahûrim vindt het belangrijk dat haar scholieren veilig naar school 
fietsen. Helemaal nu de dagen weer korter worden.  
 
Goed zichtbaar op pad 
Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. Hoe doe je dat dan:  
1. Verlichting: wit of geel licht aan de voorkant en rood licht aan de achterkant. 
Niet in orde? Dan is de boete € 55,- 
 
 
 



 

   
 

2. Reflectoren: 
Achterop een rode reflector. De pedalen gele reflectoren. De banden of velgen een 
reflecterende band. 
Niet in orde? Dan is de boete is € 35,- 
Zomaar wat voorbeelden uit de praktijk. 
  
Op 6 oktober zijn we aan de slag gegaan met de controle van de fietsen. Dit jaar deden dhr. 
Vlendré, dhr. Barnhoorn, dhr. Jansen en de drie BOA’s of handhavers uit Brielle mee. 
(Arthur, Robin en Jeroen) Is de fiets in orde op belangrijke veiligheidspunten, dan werd er 
een sticker met “gefixt” opgeplakt. 
Een groot aantal fietsen was al door de ouders gecontroleerd. Helaas waren er toch weer 11 
fietsen niet in orde op 1 of meer punten. Deze leerlingen kregen van de “controleurs” een 
kaart mee met daarop het verzoek de aandachtspunten te herstellen. (geen bel, geen 
verlichting, geen spatborden , geen reflectoren, los stuur) 
 
LET OP! 
U kunt als ouder/verzorger een actieve bijdrage leveren door de fiets van uw kind regelmatig 
te controleren op vitale zaken zoals: de bel, de rem, de zadelhoogte, het stuur (stevig vast), 
de kettingkast en ketting (op spanning) en de verlichting. Zo leggen we met elkaar de basis 
voor een veilige rit naar school, de rest is aan uw kinderen en onze leerlingen.  
 

                                                                                                                                                                             
Leerjaar 4 bezocht ProDemos                                                                                            
Maandag 26 september was het tijd voor onze jaarlijkse excursie naar ProDemos in Den 
Haag. De begeleiding en leerlingen hadden er zin in en stiekem hoopten we wat politici te 
kunnen spotten. Toen we de bus uitstapten, regende het, en dus maakten we vaart naar de 
startlocatie. Hier aangekomen werd het programma 
duidelijk van die dag. Als eerste stond er een bezoek 
aan de Tweede Kamer op de planning. Aangezien het 
Binnenhof gerenoveerd wordt, hebben we een bezoek 
gebracht aan de 'tijdelijke' locatie. Ook al is de locatie 
dan tijdelijk, het blijft altijd indrukwekkend om een 
bezoek te brengen aan de plek waar onze 
volksvertegenwoordigers debatteren over de zaken die 
van belang zijn voor Nederland. 
De leerlingen konden vragen stellen terwijl ze op de 
publieke tribune zaten. Het was maandag en op 
maandag zijn er geen vergaderingen. Dus helaas ook geen politici gespot waar we een selfie 
mee konden maken.  
De hele dag door konden leerlingen gouden ProDemos muntjes verzamelen. In klas 4A was 
het Mick die er met de hoofdprijs vandoor ging, en in klas 4B was het Sem die de meeste 
muntjes had verzameld. 



 

   
 

Na het 'verplichte' programma hadden de leerlingen vrije tijd in het centrum. Nadat iedereen 
weer veilig en een soort van 'op' tijd in de bus zat, vertrokken we huiswaarts. Ondanks de 
regen was het een geslaagde dag! 

 

Totally Traffic 
Donderdag 29 september kwamen medewerkers van 
Totally Trafic vanuit het hoge noorden naar Brielle om de 
leerlingen van leerjaar 2 deelgenoot te maken van het 
programma 3D-Bike afleiding. De leerlingen namen 
o.a. met een VR-bril plaats op de fietssimulator om te 
ervaren hoe gevaarlijk afleiding in het verkeer is. Dat was 
voor veel leerlingen een verrassende ervaring. Bij de 
Distraction game werd duidelijk gemaakt hoe lastig het is 
om te fietsen en tegelijk bezig te zijn met je smartphone. 
Tenslotte kwam door middel van een interactieve quiz de 
theorie aan bod. Een leerzaam lesje! 

 

 

                                                                                                                                               
Activiteiten in de komende weken  
- In week 44 zullen verschillende basisscholen Bahûrim bezoeken. Bij leerjaar 4 

worden in week 44 de tentamens afgenomen. Bij de overige leerjaren kan het één en 
ander leiden tot lesroosterwijzigingen.  

- Op woensdag 2 november heeft leerjaar 1 een sportdag, 10.30-13.00 uur. De 
reguliere lessen komen te vervallen. 

- Op donderdag 3 november heeft leerjaar 2 een theatervoorstelling met workshops in 
het BREStheater, 10.00-13.30 uur. De reguliere lessen komen te vervallen. 

- In het kader van LOB (Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding) zal leerjaar 2 op 
woensdag 16 november een bezoek brengen aan EIC/Mainport.    

-  Op zaterdag 19 november zal het Open Huis van Bahûrim plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 42 
18-10 Overleg schoolleiding en teamleiders, 11.15-12.45 uur. 
 Opstapklas wiskunde, 14.15-15.15 uur. 
21-10 Dhr. Holwerda naar de Penta directieraad, 9.00-12.30 uur. 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 43 

Herfstvakantie! 
 
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 44 
31-10 Tentamenweek 1. 
01-11  Tentamenweek 1. 
 Bezoek basisscholen. 

 Overleg schoolleiding en teamleiders, 11.15-12.45 uur. 
 
 



 

   
 

02-11 Tentamenweek 1. 
 Bezoek basisscholen. 
03-11  Tentamenweek 1. 
 Bezoek basisscholen. 
 Leerjaar 2 theatervoorstelling met workshops in het BREStheater. 
04-11 Tentamenweek 1. 
  
ACTIVITEITENOVERZICHT WEEK 45 
07-11 Leerlingenberaad leerjaar 3, 14.30-15.30 uur. 
08-11 Overleg schoolleiding en teamleiders, 11.30-12.30 uur. 
 Opstapklas wiskunde, 14.15-15.00 uur. 
09-11 Actiedag 450 jaar Vrijheid Brielle bij mw. Nagtzaam. 
 Vergadering vestigingsmedezeggenschapsraad, 19.30-21.30 uur. 
10-11 Zadkine MBO keuzeworkshop 1 lesuur per klas voor mavo 3. 
11-11 Dhr. Holwerda naar de Penta directieraad, 9.00-12.30 uur. 
 
 
 


