
‘Zuven’ 

Ik zat ter ontspanning laatst het heerlijke boek Jan van Beek van J.B. Schuil te lezen. Dit boek gaat 

over een jongen die steeds weer in de fout gaat op school en uiteindelijk van school gestuurd wordt 

om naar een kostschool te gaan. Deze kostschool is een ware verschrikking, maar de jongens weten 

er toch iets moois van te maken. Ze hebben een geheim genootschap ‘Het Verbond’ opgericht en Jan 

mag daar ook deelgenoot van worden. Hij krijgt een andere naam, Hannibal, moet met een mes in 

zijn vinger steken om zo met bloed zijn naam te schrijven op het zegelblad van de club en ze 

vergaderen in het geheim ’s nachts waar ze debatteren over Het Leven.  

Onwillekeurig moest ik ineens denken aan mijn goede oude Driestar Hogeschool. Onze studenten 

hebben ook een soort ‘Verbond’. De meer officiële , bovengrondse kant daarvan heet ‘Semper 

Fidelis’ ofwel ‘Altijd Trouw’. Ik mocht daar een keer spreken over Lewis en wat een heerlijke 

studentikoze sfeer van ernst en vreugde hing er rondom alles. Ze hebben een clublied, een vaandel 

en strenge regels rond het gedrag. Zo mag je geen mobiele telefoon gebruiken tijdens de maaltijd op 

straffe van het houden van een ter plekke bedachte speech: chapeau! Het is daarnaast een publiek 

geheim dat studenten die lid willen worden van Semper altijd eerst ontgroend worden. Ik heb 

geprobeerd om hen in dezen tot enige beschaving te brengen en hen duidelijk te maken dat zonder 

ontgroening er ook veel meer leden zouden komen, maar mijn pedagogische arm was helaas te kort 

voor een dergelijke civilisatie!   

Daarnaast is er nog een soort vereniging binnen de vereniging. Die wordt uitsluitend bevolkt door 

mannelijke studenten uit het Zeeuwse land. Ze noemen zich de ‘Zuven’. Na consultatie van een tolk is 

me gebleken dat ‘zuven’ Zeeuws is voor het getal ‘zeven’. Het woord verwijst naar de verdieping 

waar ze zetelen in ons internaat: de elfde verdieping. Hoe raadselachtig is dit! Hebben ze daar in 

Zeeland dan één woord voor zowel 7 als 11? Als dat zo is, valt te vrezen dat het met het 

rekenonderwijs in Zeeland in de nabije toekomst droevig gesteld zal gaan worden. Maar gelukkig valt 

het mee, zo blijkt na enig vragen: ‘Zuven’ verwijst naar de zevende verdieping van het vroegere 

internaat van de Driestar. Daar zetelden zij ooit op de zevende verdieping. Dit oude internaat is 

echter inmiddels gesloopt en er is een nieuw gebouw voor in de plek gekomen. De ‘Zuven’ zetelen 

daar nu op de elfde verdieping, maar nostalgisch als de Zeeuwen nu eenmaal zijn noemen ze zich nog 

steeds de ‘Zuven’. Ze geven elkaar net als in de tijd van Jan van Beek bij hun inwijding ook geheime 

namen. Ik heb tegenwoordig zo mijn netwerk en ken de namen, maar zal ze hier niet noemen omdat 

ik dan de wrake der ‘Zuven’ te vrezen heb! Er zal vast ook wel bloed bloeien bij de ondertekening van 

het clubzegelblad en de ontgroeningen zijn in nevelen van prehistorische barbaarsheid gehuld. Ik 

vrees dat ook hier mijn beschavingsoffensief volledig te kort zal schieten. Ik worstel maar of ik ook 

boven kom? 

Tegelijk geniet ik meer dan ik zeggen kan van die heerlijke sfeer die er in en rond onze goede oude 

Driestar is. In de lessen, maar ook in dit paralleluniversum van ‘Semper’ en ‘Zuven’. Dít alles bij elkaar 

is Het Onderwijs. In het schoolleven hoort iets te zijn van het geheim en van inwijding. Alles is nog 

vrij. Je kan ongedwongen adolescent zijn, vertoevend op de grens van de volwassenheid. 

Nachtenlang Bomen over Alles. Dat is net zo vormend als het onderwijs in de lokalen overdag: en 

moge dat onderwijs ook over het echte leven gaan en boeiend en vormend zijn! Een school waar dit 

nog is, is een leerschool voor het leven. En ‘onderwijs is leren voor het leven’, zoals mijn goede oude 

geschiedenisleraar op de Guido, Hans Visser, altijd zei. Ik krijg als ik dat allemaal aanzie en aanhoor 

op slag heimwee naar de nachten waarin ikzelf met mijn klasgenoten Bart Jan Spruyt en Cor Jan 

Kolijn onder het genot van een kruidig geurende pijp zat te bomen over de Grote Vragen Van Het 

leven en zonder een oog te hebben dichtgedaan de zon zag opgaan over de nieuwe dag. Geen 

inspectie of accreditatie die daar belangstelling voor heeft, en vrijwel geen pedagoog die dit geheim 



verwoordt (Bas Levering is een goede uitzondering). Maar de Jan van Beeks van de Driestar hebben 

het begrepen! Vivat Semper. Vivat Zuven!  
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