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‘Een brave school met goede leraren’
REPORTAGEREPORTAGE

De middelbare schooltijd is onverge-
telijk. Bijna 2500 mensen woonden
zaterdag de reünie van de 150-jarige
Winkler Prins in Veendam bij.

JAN SCHLIMBACH

Het centrum van Veen-
dam is zaterdag een
groot schoolplein. Bijna
2500 oud-leerlingen van

scholengemeenschap Winkler Prins
(WP) zijn vanuit de hele wereld naar
de Parkstad gekomen om de reünie
vanwege het 150-jarig bestaan van
de voormalige Rijks-HBS mee te ma-
ken. Uit alle windstreken zijn ze af-
gereisd naar het oude schoolge-
bouw, dat tegenwoordig gebruikt
wordt als Veenkoloniaal Museum.
Ze komen uit de Verenigde Arabi-
sche Emiraten, Brazilië, Kameroen,
Zuid-Afrika, Australië en uit de
meeste Europese landen. De WP’ers
zijn wereldburgers, zoveel is duide-
lijk.

,,Deze school noemden we vroe-
ger de universiteit van Veendam”,
zegt Amsterdammer Paul Kapteyn.
,,In de jaren zestig hadden we jonge
leraren die zelf nog studeerden. Ze
moedigden je aan en gaven je de
kans extra dingen te doen. Russisch
leren bijvoorbeeld”, zeggen Tineke
Blaauw uit Den Haag en Sineke ten
Horn uit Groningen. Blaauw werkte
later op allerlei ambassades, in com-
munistisch Rusland, onder andere.

‘Stel je voor,
meisjes die geen
lange broek
mochten dragen’

Op straat pik je de reünisten er zo
uit, te herkennen aan het witte
naambordje. De horecagelegenhe-
den rond het Museumplein zitten
vol met mensen die vroeger bij el-
kaar in de klas zaten. Halverwege de
middag doet een groep van onge-
veer honderd zestigers een demon-
stratie uit 1965 dunnetjes over. De
middelbare scholieren van toen wei-
gerden les te volgen omdat de meis-
jes geen spijkerbroek mochten dra-
gen. Het was de jongens verboden
sandalen om de voeten te hebben.
Ook de zwarte capes die toen erg in
waren, kwamen de schooldeuren
niet voorbij. ,,Kun je het voorstellen?
Meisjes die geen lange broek moch-
ten dragen?”

Het protest, nog voor de studen-
tenrellen van Parijs, werd destijds
landelijk nieuws. De scholieren wei-
gerden les te volgen tot hun eisen
werden ingewilligd ,,Het was onze
eerste schooldag. Zoiets hadden we

nog nooit beleefd”, weten Henk ten
Horn, Roel Meijers en Jaap de Boer
nog. ,,Het werd zitten op straat. Dat
was wel spannend.” De actie dreigde
slecht af te lopen voor de leiders van
het protest. De schoolleiding wilde
ze van school sturen. ,,Toen zijn we
alsnog naar binnen gegaan.” Met

een spandoek trekken ze nog een
keer door de Kerkstraat. ,,We willen
een spijkerbroek”, schreeuwen som-
migen. Heel uitbundig wordt het
niet. ,,Maar dat was toen niet an-
ders”, weet iemand te vertellen.

In de entreehal van het Veenkolo-
niaal Museum treft Kapteyn zijn ou-

de linkse schoolvrienden Rudy
Boekhoven en Daan Everts. Ze staan
weer als jonge scholieren met elkaar
te ginnegappen. De uit liberaal hout
gesneden ondernemer Jan Nico Wil-
kens en pianist Rein de Graaff com-
pleteren het opmerkelijke gezel-
schap. Boekhoven uit Bosch en Duin
was van 1976 tot 1987 burgemeester
van Veendam. Everts, over uit Bel-
grado, heeft er een loopbaan opzit-
ten als commissaris bij de Verenigde
Naties.

,,De WP was in de jaren vijftig een
brave school met bovengemiddeld
goede leerkrachten”, zegt Everts. De
basis voor zijn latere bestaan werd
hier gelegd. ,,Ik wilde de wereld be-
schaafd maken en verbeteren. Dat
was een al te grote opgave.”

,,Je ziet het, de wereld is in verwar-
ring”, grapt Kapteyn over het resul-
taat. Op het Museumplein wordt te-
gen vier uur ’s middags een groeps-
foto van de reünisten gemaakt. Het
weerzien zit er dan nog lang niet op.
In de avonduren worden de cafés op-
gezocht. Daar lopen ze nog lang rond
met hun naambordjes op en wordt
gedronken op het weerzien. ,,Over 25
jaar weer”, roept iemand.
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