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Oostknollendam, hoe ver is dat van 
school?
Het is 17 kilometer. Ik fiets dat in drie kwartier, 
op een elektrische fiets, 34 kilometer per dag. 
Het is een plaatsje met 600 inwoners. Maar tot 
mijn zesde woonde ik in Amsterdam-Noord. In 
het dorp heb je alle ruimte, een heel verschil 
met de stad. Mijn ouders en mijn zusje (van 12) 
vinden het allemaal een hele goede keuze dat 
we zijn verhuisd.

Doen je ouders iets in het groen?
Nee, maar ik werk op twee of drie boerderijen 
rond het dorp. Waar ik kan en als ik tijd heb, 
help ik. Dat spreken we vooraf niet af. ‘Stuur 
maar een Whatsapp als je tijd hebt’, zeggen ze 
dan. Er is altijd wel werk voor een paar uurtjes. 
Ik ga melken, help koeienpoten bekappen of ik 
zit op de trekker. 

Wat vind je er zo mooi aan?
Het buiten zijn, werken met de dieren en ook 
technisch bezig zijn. Het is ook mooi om het 
resultaat te zien als het werk gedaan is. 

Eind fietsen, waren er geen scholen 
dichterbij?
Dat zegt iedereen, waarom ga je niet naar Trias? 
Daar fiets ik elke dag langs. Je kunt op die school 
alle kanten op: houtbewerking, elektricien, 
kapper. Dat kan hier ook, er zijn zelfs veel 
klasgenoten die kapper willen worden. Maar ik 
kom voor de landbouw en hier zijn de praktijk-
vakken heel landbouwgericht. Ik wist in groep 7 
al dat ik naar Clusius wilde. Hier kan ik proeven 
aan wat ik later wil doen.

Maar je kiest niet voor melkveehouderij?
Nee, als je er geen achtergrond in hebt, is het erg 
lastig een bedrijf te starten. Mbo Groen, Grond 
& Infra is gericht op loonwerk. Dat kan voor 
wegenbouw bijvoorbeeld, of voor landbouwbe-
drijven. En daarna? Ik probeer wel het beste uit 
mezelf te halen, en ik heb geen hekel aan school, 
maar dat weet ik nog niet. Eerst het mbo maar. 

Hoe is het hier op school?
Nu is het een beetje chaos. Er is een enorme 
verbouwing bezig. De sfeer is vrij gemoedelijk en 
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ik heb het idee dat er weinig gepest wordt, maar 
er zijn weinig kinderen die echt het groen ingaan. 
Het is niet meer de oude landbouwschool van 
vroeger. Ik zou het wel leuk vinden om samen te 
werken met jongens die weten wat dat is, zoals 
een jongen uit mijn dorp die hier in de 2de zit en 
ook op boerderijen werkt. Ik merk dat ik som-
mige dingen sneller door heb dan anderen, maar 
bij talen zit ik dan weer achteraan.

Ben je technisch? 
Ik vind het best grappig om dingetjes op te 
lossen. Thuis met miniatuurtreintjes bijvoor-
beeld, of ik ga naar mijn opa. Dan klussen we aan 
een oude brommer of we kloten wat in de tuin. Ik 
heb niet zoveel met talen, Duits en Engels. Ik 
vind het niet erg om te doen, maar het ligt me 
niet zo. Handvaardigheid vind ik ook leuk, als ik 
maar bezig kan zijn. 

Ben je veranderd hier op school?
Ik was altijd wel vrij zeker van mezelf, maar 
misschien ben ik nog iets zekerder geworden. En 
meer op mezelf. Ik sta niet op de voorgrond, 
maar ik laat me af en toe wel horen. Ik kan met 
iedereen in de klas (7 jongens, 19 meisjes) goed 
opschieten. Omdat ik zo ver weg woon, ga ik niet 
met de jongens hier mee naar huis, ik zie ze wel 
op school.

Jeugdbrandweer, hoe is dat gekomen?
Ik kwam wel eens op een oefenavond van het 
brandweerkorps in Oostknollendam en dan moet 
je slachtoffer spelen. Toen zei iemand: waarom 
kom je niet als vrijwilliger bij ons korps? Ik ben 
net begonnen in het tweede jaar (14-18 jaar) van 
de jeugdbrandweer in Zaandam. Daar word je 
eigenlijk klaargestoomd voor de opleiding 
brandweerman. Samenwerken en veiligheid zijn 
heel belangrijk, je moet elkaar kunnen vertrou-
wen. Wie weet dat ik als ik mijn papieren voor 
loonwerk heb en ze me vragen voor beroeps-
brandweerman, dat ik die kant uit ga. 

Heb je in Oostknollendam nog scholen?
De basisschool, waar nog 43 kinderen zaten, is 
vorig jaar gesloten. Dat doet wel wat met een 
dorp. Het trekt geen ouders met kinderen, alleen 
oudere mensen. Ouders die er wonen, brengen 
hun kinderen nu ’s ochtends met de auto naar 
een van de omliggende dorpen. Ik zie dat niet, 
want ik zit al om tien over zeven op de fiets. ■

NICK VAN HOLTEN (15)
Oostknollendam

School
Clusius College Castricum 

Opleiding
Vmbo kader, derde jaar

Stages
In januari 2015 een week bij de brandweer in 
 Zaandam en in mei op een melkveebedrijf in 

 Oostknollendam

Na vmbo
Clusius College Hoorn: mbo Groen, Grond & Infra

Hobby’s
Brandweer, werken, voetballen (“maar trainen vond ik 

minder”, nu gestopt), buiten zijn

Favorieten
Vakken: wiskunde, handvaardigheid, agrarische 

techniek en groenvoorziening; tv: Boer zoekt vrouw 
en Discovery Channel; film: Backdraft (brandweerfilm); 

radio: 538; eten: patat

Karakter
Doener, direct, enthousiast, eerlijk, hardwerkend, 

hulpvaardig, creatief, gek, praktisch en sociaal  
(“Gek? Ik maak af en toe een rare opmerking in de 

klas en dan ligt iedereen dubbel”)
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