
DEN HAAG
·Maak lespakket
tegen extremisme'
Haagse scholen moeten samen
met de gemeente een lespakket
samenstellen tegen radicalise-
ring. Dat stelt Groep de
Mos/Ouderen Partij Den Haag
voor. Via schriftelijke vragen
roept de partij onderwijswet-
houder Van Engelshoven op
snel een bijeenkomst over dit
onderwerp te organiseren, zodat
er voor "het komende schooljaar ,
een lespakket klaarligt.

WASSENAA~
-Nieuwe blik:
op zwerfvuil
Leren kijken naar zwerf-
vuil, waarna je rommel
nooit meer op straat, op
het strand of in het gras
laat liggen. Die belofte doet
waterbedrijf Dunea met
een gratis lezing van Peter
Smith, gastdocent van de
Dopper Water & Waste
Academy Smith komt 13
mei om 20.00 uur naar het
activiteitencentrum naast
de Tapuit in Meijendel.

DEN HAAG
Rondje omgeving
in antieke boot
Reizen door Den Haag en V:Qor-/
burg kan weer 'als toen'. Salon-
boot Den Haag organiseert
samen met het Haags Openbaar
Vervoer Museum een arrange-
ment met een bezoek aan het
museum, rondrit op de histori-
sche tram en een tocht OP een

Eindexamen Russisch, pittig!
Twan (16)-en Masha (16) staan voor grote uitdaging

, I . _ '

VOORBURG I Duitse naam-
vallen of Franse gramma-
tica? Een makkie voor
Twan (16) en Masha (16).
Zij staan met hun eind-
examen Russisch straks
voor een nog veel grotere
uitdaging.
JULIA BROOS

Twan van der Togt en Masha van
der Gaag zijn twee van de drie scho-
lieren in Haaglanden die het aan-
durven dit jaar eindexamen Rus-
sisch te doen. Landelijk zijn het er
slechts 40. "Helaas bieden heel wei-
nig scholen dit vak aan," zegt hun
docente' Dorie Nielen. "En leerlin-
gen weten niet dat zij Russisch bui-
ten hun school kunnen volgen." '

Op de school van '!'wan, het Dal-
ton College, en die van Masha, het
Sint-Maarrenscollege (beide in Voor-
burg) wordt ook geen Russisch ge-
geven: Per toeval ontdekten zij dat
zij toch Russisch kunnen volgen op
vwo-niveau. Gewoon bij Nielen
thuis, in Voorburg. Ouders betalen
daar zelf voor, zo'n 350 euro per jaar.

Seminar
/. "Mijn moeder hoorde dat op een se-

minar," zegt Masha. "Dat kwam
goed uit, want ik wilde van informa-
tica af. Ik heb op school gevraagd of
ik in plaats daarvan Russisch mocht

" nemen:'
Aanvankelijk was de school wat

huiverig, maar na een telefoontje
van Nielen was het bestuur om. De

A Dorie Nielen geeft bij haar thuis Russische les aan Twan (16) en Masha (16) FOTO REMCO ZWINKELS

docente wil meer bekendheid geven '
aan het vak. ,;Het is een prachtige
taal die gezien de politieke ontwik-
kelingen relevant is. Het is belang-
rijk dat er hier voldoende mensen
zijn die de taal en cultuur kunnen
begrijpen:'

Toch is niet iedereen in de wieg
gelegd voor Russisch. Het is niet
verwant aan voor ons bekende talen
en telt zes naamvallen. En dan is er
nog het schrift, dat. totaal met lijkt
op ons alfabet. Een simpele uitdruk-
king als 'goedemorgen' ziet er op pa-

pier al hopeloos ingewikkeld uit. voor scholieren die er wortels
"Het is alleen te doen voor excel- . hebben, zoals Masha," Met een Rus-

lente leerlingen," zegt Nielen. "Of sische moeder heeft zij een enorme
voorsprong, maar dan nog moet ze
er flink voor blokken. '!'wan woonde
in Sint Petersburg en legde daar een
basis. Na zijn examen wil hij verder
met de taal. "Ik 'ga, world polities
studeren en overweeg Russisch als
minor te nemen. Handig als ik bij
Buitenlandse Zaken wil werken:'

Maar eerst nog dat- eindexamen
Russisch, op 28 mei. Twan: "Dat
gaat wel lukken. Ik sta een 8,8;'

Het is alleen te doen
.voor excellente
leerlingen
-Dorie Nielen


