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LEZENN GAAT VOOR 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor 

aann de Universiteit van Amsterdam 

opp gezag van de Rector Magnificus 

prof.. mr. P.F. van der Heijden 

tenn overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 

commissie,, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

opp dinsdag 8 april 2003 om 12.00 uur 

doorr Albert Jan Christiaan Struiksma 

geborenn te Soerabaja 



Promotor:: prof. dr. D.A.V. van der Ley 

Co-promotor:: prof. dr. J.H. Slavenburg 

Faculteitt der Maatschappij- en Gedragswetenschappen 
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Lezenn gaat voor 
A.J.C.. Struiksma 

't't Is werkelik pijnlik, Fok een beurt te geven. Af en toe verbeeld ik me in zijn blik 
hethet angstige verzoek te zien, hem maar over te slaan, en dikwijls voldoe ik dan 
maarmaar aan dat ongedane verzoek. Maar andere keren denk ik weer: op die manier 
krijgkrijg  je helemaal te weinig oefening, en geef ik hem zonder genade een beurt. 
MaarMaar o, die onwillige stem van Fok. Als-ie gewoon praat, met de jongens of met 
mij,mij, dan is die stem in staat tot allerlei nuancering; dan kan Fok wel degelik 
minachting,minachting, lol, medelijden, sarkasme, voldoening leggen in de toon, in het ritme 
vanvan z'n woorden; dan leeft die stem, en d'r is niets sukkelachtigs aan Fok. 

MaarMaar een eenvoudig leeslesje oplezen, een lesje dat-ie van a tot z volkomen 
snapt,snapt, waar-ie zowat geen taalfouten in maakt als ik 't hem dikteer (daar heb ik 
vanvan de week nog 't bewijs van gehad) - dat kan Fok niet. 

TheoTheo Thijssen, De Gelukkige Klas, 1926, p.36. 
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