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BIJZONDERE WINKLER PRINS-TRILOGIE VOOR GERDA ROLF-BUS
Gerda Rolf-Bus uit Veendam voltooit met de aanstaande viering van het 150-jarig
bestaan van scholengemeenschap Winkler Prins een bijzondere trilogie. De eerste
twee jubilea beleefde zij als leerlinge (1966) en als ouder van een leerling (1991),
het aanstaande feest (2016) viert zij als personeelslid en lid van de jubileumcommissie.
De historische gebeurtenis in oktober van dit jaar zorgt
er voor, dat Gerda wat vaker dan anders terugblikt op
haar schoolperiode op de Winkler Prins. De eerder
verschenen jubileumboeken kwamen tevoorschijn en
bijvoorbeeld ook een krantenknipsel uit het Nieuwsblad
van het Noorden uit 1970. Het is een artikel over de
examenstunt op haar laatste schooldag van het Winkler
Prins Lyceum, destijds gehuisvest in het huidige Veenkoloniaal Museum. Het gehele toenmalige lerarenkorps
werd ‘gedagvaard’ en daarna per boerenkar afgevoerd
naar het ‘gerechtsgebouw’, in dit geval het roemruchte
koffiehuis Padtje aan het Boven Oosterdiep.

Van het eeuwfeest weet Gerda zich niet veel meer te
herinneren. ‘Ik zat in de tweede klas van HBS-B. Dat was
meer de exacte kant, hoewel we ook alle talen hadden.
We werden heel breed opgeleid. Wat ik nog weet, is dat
we bij het honderdjarig bestaan een lunch hadden waarbij we allemaal aan hele lange tafels zaten. En ik herinner
mij ook nog een toneelvoorstelling door de docenten in
het oude Veenlust, maar eerlijk gezegd weet ik niet meer
of dat tijdens het eeuwfeest was of later. Ik was net dertien jaar toen. Wat ik wel weet van dat theaterstuk is dat
onze docent wiskunde, meneer Zomerman, in zijn rol als
lijk uit een kast viel. Apart dat je zoiets bijblijft.’

Gerda (62): ‘Ons gezin woonde aan de burgemeester De
Hoopstraat, pal naast de school en bij de tegenwoordige
achteringang van Hotel Parkzicht. Wanneer ik ’s morgensvroeg de schoolbel hoorde, verliet ik pas onze woning.
Ik hoefde alleen maar de straat over te steken.’

Na een kort uitstapje naar elders (Drachten en Delfzijl)
beleefde zij het 125-jarig bestaan als moeder van haar
oudste zoon. Ook haar twee andere kinderen bezochten
later de Winkler Prins. Ze hebben daar alle drie een
prima basis gekregen voor hun latere studies.

Alle zes kinderen van de familie Bus bezochten de
Winkler Prins. Het waren achtereenvolgens Marijke,
Gerda, Ad, Peter, Joost en Francien. ‘Wij bezochten de
katholieke basisschool aan de Prins Bernhardlaan en
frater Hummels, hoofd van de school, bepaalde destijds
naar welke middelbare school je kon. Daarnaast werd er
ook nog een toelatingsexamen afgenomen. Zo ging dat
in die tijd.’

Zeventien jaar geleden maakte Gerda haar opwachting
als personeelslid van de school. ‘Het was eerst voor
zes weken, maar ik ben er nooit meer weggeweest. Ik
werk drie dagen per week op de leerlingenadministratie
en dat doe ik tot op de dag van vandaag met erg veel
plezier.’
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AANMELDING REÜNIE
Vijfentwintig jaar geleden, in 1991, bezocht zij als oudleerlinge de reünie. ‘Ik wist niet precies wat ik kon verwachten maar ik moet zeggen dat ik daar mooie herinneringen aan bewaar. Ik ontmoette daar een klasgenote
waar ik tijdens mijn schooljaren heel veel naast zat. Sinds
ons eindexamen had ik haar niet meer gesproken. Dat
was best bijzonder. En tijdens deze dag waren verschillende oud-docenten aanwezig die toen nog één keertje
voor de klas kwamen te staan.’
Waarmee meteen het bruggetje is gelegd naar het jubileum van dit jaar.
Gerda: ‘Omdat we verwachten dat zowel oud-leerlingen
als (oud-)docenten het leuk vinden om elkaar ook bij
dit 150-jarig jubileum weer te ontmoeten, willen wij dit
onderdeel in oktober opnieuw op het programma zetten.
Wij proberen een aantal (oud-) docenten voor de klas
te krijgen. Het moet één van de onderdelen worden van
de reünie. De jubileumcommissie bestaat in totaal uit 35
personen en vrijwel iedereen zit op zijn of haar beurt in
een deelcommissie. In 1991 waren ongeveer tweeduizend reünisten in Veendam. De uitnodiging om te komen
doen we ditmaal via de social media; Facebook, de
nieuwsbrief, de website. Het zou natuurlijk geweldig zijn
als wij opnieuw zo’n aantal halen.’
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De plannen voor de feestweek WP150 van 10 tot en
met 15 oktober zijn nagenoeg rond. Slotstuk: de grote
reünie op 15 oktober.
Exact een jaar voor deze dag is de reüniecommissie
geïnstalleerd. De commissie zet zich samen met het
dagelijks bestuur en horeca enorm in om de reünisten
een mooie en onvergetelijke dag te bezorgen.
Het dagelijks bestuur van WP150 - Henk Spelde, Jan
Nijborg en Mia van Selling – is blij met het mee-denken, -delen en -doen van deze actieve, enthousiaste
groep oud-leerlingen, (oud-)medewerkers en andere
betrokkenen.
Nu is echter de reünist aan zet!
Iedereen kan zich aanmelden via de website www.
wp150.nl. Er vindt geen actieve benadering plaats.
De organisatie vraagt dan ook WP150 volop te delen
via social media om zo anderen attent te maken op
de gebeurtenis. Iedereen die zich aanmeldt of zijn
mailadres achterlaat, wordt vanaf dat moment actueel
op de hoogte gesteld.

voorjaar/zomer 2016 | iNVEENDAM 23

