
Laudatio Christien van Gool 
 
Voordracht Christien van Gool als erelid van Levende Talen vanwege bijzondere verdiensten.  
 
Die verdiensten zijn groot en  talrijk. Christien heeft veel betekend voor Levende Talen, IATEFL en vooral 
ook het Nationaal Congres Engels. 
Christien is altijd een gedreven onderwijstalenmens geweest. Ze heeft, pragmaticus die zij is, alle middelen 
gebruikt om het onderwijs in het Engels te verbeteren.  Soms kon zij haar doelstellingen verwezenlijken 
dankzij de middelen die Levende Talen haar bood – als hoofdredacteur van Levende Talen Magazine, of de 
sectie Engels van Levende Talen. Als die middelen haar te eenzijdig waren, of niet ver genoeg reikten wist 
ze nieuwe platforms in het leven te roepen die het haar wel mogelijk maakten haar visie op wat goed 
onderwijs is uit te dragen en gestalte te geven . Zij was het die Levende Talen duidelijk maakte dat het wel 
een erg op de eerstegraadssector gerichte club was door de Stichting Engels op te richten. Deze stichting 
zette zich meer specifiek in voor het tweedegraadsonderwijs. Ook heeft  Christien samen met Jan 
Valkenburg de studiedag Engels opgezet.  
Als zij de boel eenmaal had opgeschud, volgde er vaak weer een samenbundeling van krachten. De 
Stichting Engels ging op in de sectie Engels van Levende Talen en de studiedag versmolt met het Nationaal 
Congres Engels dat als eendaags congres verder ging. 
 
Christien heeft voortdurend bij alles wat zij deed al haar talenten en haar enorme netwerk ingezet om 
beter onderwijs in de talen en in het Engels in het bijzonder te bewerkstelligen. Dat zijn met name haar 
schrijftalent en haar onderwijstalent. Haar netwerk strekt zich uit in alle geledingen van het onderwijs in 
binnen en buitenland en in de uitgeverij. Ze bezoekt elk jaar de Annual Conference van IATEFL en heeft ook 
daar een uitgebreid netwerk opgebouwd. 
 
Christien was een van de oprichters van het Nationaal Congres Engels. Daarna is er geen congres geweest 
waar Christien niet bij was betrokken. Zij was eerst penningmeester en contactpersoon van de uitgevers. 
De laatste congressen was zij voorzitter.  
 
Maar niet alleen voor de sectie Engels betekent Christien veel. Als eindredacteur van ons tijdschrift 
Levende Talen Magazine heeft zij vele jaren mede het gezicht van de vereniging naar buiten bepaald. 
Nauwgezet en altijd op tijd werd Levende Talen Magazine opgeleverd. Dat zo’n taak niet altijd gemakkelijk 
was en veel discussies opleverde spreekt vanzelf. Christien is die discussie niet uit de weg gegaan en zij 
heeft een wezenlijke rol gespeeld bij de vernieuwing van het Tijdschrift. Het feit dat de onder haar leiding 
gekozen formule nog steeds blijkt te werken is een groot compliment. Zij heeft steeds met één been in de 
praktijk gestaan en heeft een goed gevoel voor wat er onder docenten leeft. Al die activiteiten kosten veel 
tijd en aandacht en de vereniging heeft lange tijd dankbaar gebruik gemaakt van haar kwaliteiten.  
 
De gedrevenheid waarmee zij zaken aanpakt komt ook terug in haar werk, zoals gemeld door (ex)collega’s: 
Christien was een fijne collega met wie je altijd kon overleggen en die vooral ook collega’s hielp met digitale 
problemen en door bijvoorbeeld het aanbevelen van nuttige websites die collega’s met minder 
computervaardigheden ontgingen. 
Ze was altijd bezig met haar vak en deelde wat ze ontdekte ruimhartig met anderen. Voeg daaraan toe een 
goede band met haar leerlingen en veel extra werkzaamheden voor de school en u begrijpt dat een 
uitstekend docente afscheid heeft genomen. 
 
Haar gedrevenheid heeft zij gedurende een groot aantal jaren aan de dag gelegd voor de Vereniging en 
voor de sectie Engels. Christien verdient dan ook zonder meer een plaats in de eregalerij van de vereniging 
en het erelidmaatschap is een gepast antwoord op en uiting van waardering van de Vereniging voor haar 
inzet en betrokkenheid. 
 
  
Met vriendelijke groet, 
Willemien den Hollander, voorzitter Sectiebestuur Engels 
  



Geachte hoofdbestuur van Levende Talen,  

 

Namens het Sectiebestuur Engels stuur ik hierbij aan het Hoofdbestuur van de Vereniging van 

Leraren van Levende Talen onze Laudatio ter ondersteuning van onze aanvraag voor het 

erelidmaatschap van Levende Talen voor ons Sectielid en oud-hoofdredacteur van LTM: Christien 

van Gool. 

 

Hopende op een positieve beoordeling van deze aanvraag door het HB, 

met vriendelijke groeten, 

 

Betty Molt 

Secretaris Sectiebestuur Engels 
 


