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EN BEN EEUW MIDDELBAAR ONDERWIJS
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en een eeuw middelbaar onderwijs

VEENDAM 1966

TEN GELEIDE

Toen het comité ter herdenking van het honderd-jarig
bestaan van de H.B.S. te Veendam - in 1947 uitgebreid met een gymnasiale afdeling en sedertdien genoemd het Winkler Prinslyceum - ons uitnodigde de
zorg voor een gedenkboek op ons te nemen, hebben
wij deze eervolle uitnodiging gaarne aanvaard.
Het resultaat van ons werk, dat U nu voor U ziet,
wijkt in menig opzicht af van de vorige gedenkboeken,
die verschenen bij gelegenheid van het 25-, het 50en het 85-jarig bestaan van de school.
Allereerst zijn in dit boek niet opgenomen de gebruikelijke lijsten met namen van curatoren, leraren,
leerlingen en personeel. Deze zullen met de verslagen van de jubileumviering in een los katern na de
feestelijkheden aan de reünisten en andere belangstellenden worden gezonden.
Vervolgens beperkt dit gedenkboek zich niet tot de
geschiedenis van de school maar geeft door middel
van veel foto's en korte, fragmentarische teksten
mede een indruk van het wel en wee van Veendam
en omstreken gedurende de laatste honderd jaren,
waarbij de 'H.B.S.' natuurlijk wel een centrale plaats
inneemt.
Omdat het een honderdste verjaardag betreft, hebben
we in het eerste gedeelte van ons verhaal de wereld
afgetast waarin de geboorte van het instituut plaats
had. Ekstra aandacht is hierbij geschonken aan de
promotor van het stichtingsplan, Ds. A. Winkler Prins.
In het tweede gedeelte van het boek zijn de lotgevallen van de school en haar omgeving in chronologische volgorde nagegaan, waarbij we meer de nadruk
hebben gelegd op het karakteristieke detail, dan dat
we naar volledigheid hebben gestreefd, zodat bijvoorbeeld niet alle jaartallen een beurt kregen.
De leesbaarheid van het geheel heeft steeds vooropgestaan.
Een middelbare school in een betrekkelijk kleine
gemeenschap als Veendam neemt een relatief belangrijker positie in dan een gelijk instituut in een grote

stad. De couleur locale en een grotere onderlinge
verbondenheid zijn gegevenheden, die bij ons bij de
samenstelling van dit boekwerk sterk zijn opgevallen.
Het zijn ook factoren die onze arbeid tot een waar
genoegen hebben gemaakt.
Het is hier dan ook de plaats om eenieder die ons
gegevens of fotomateriaal heeft verstrekt, of een gedeelte van de werkzaamheden voor zijn rekening
heeft genomen, hartelijk dank te zeggen.
In de eerste plaats geldt dit Marko N.V. te Veendam,
die haar afdeling-publiciteit in de gelegenheid stelde
de volledige lay-out te verzorgen. Veel fotomateriaal
is ons ten gebruike afgestaan door het Veenkoloniaal
Museum en de Openbare Leeszaal en Bibliotheek te
Veendam, het gemeentebestuur van Veendam, het
dagblad De Noord-Ooster te Wildervank, de schoololub van het Winkler Prinslyceum en vele particulieren, die wij op deze plaats onze erkentelijkheid willen
betuigen.
Het tekstgedeelte over Winkler Prins is geschreven
door Drs. B. H. A. Bodewitz, oud-leraar aan onze
school, momenteel docent in Ter Apel. De overige
tekst, alsmede de foto-bijschriften, zijn van de hand
van eerste ondergetekende. Bij de verzorging der
foto's hebben we veel medewerking mogen ondervinden van de heer U. W. Wiers, leraar aan de school,
en de heer P. J. Horst, technisch onderwijs-assistent,
die ook de grafiek getekend heeft.
Tenslotte is deze uitgave financieel mogelijk gemaakt
mede door subsidies van de zijde van het H. S. Kamminga-fonds en het Provinciaal Anjerfonds, waarvoor
wij uitermate erkentelijk zijn.
Drs. H. Th. M. Lambooij
Drs. G.A.G. Meerburg.

Veendam, juli 1966.

Veendam ± 1860.
Naar een kaart van het Waterschap Wiede en Tusschendiepen

MAANDAG 3 SEPTEMBER 1866

IN DIE EERSTE DAGEN VAN SEPTEMBER 1866

Een normale ochtend aan het begin van de herfst.
Met een temperatuur van ongeveer 12 graden Celsius, een zwakke wind uit het zuidwesten en een
barometer die op veranderlijk staat. Na een redelijke
augustusmaand waarin in Groningen 65 mm regen
werd afgetapt.
De vooraanstaande inwoners van Veendam steken
zich in hun beste kleren om op deze morgen aanwezig te zijn bij de plechtige inwijding van de nieuwe
H.B.S. met 5-jarige cursus in de Kerklaan. De plechtigheid zal om tien uur beginnen.
In welke wereld leven deze mensen. Waarover gaan
de gesprekken op de sociëteit; wat zijn hun zorgen?
De plaatselijke courant, de Veendammer Courant, die
in 1866 zijn 38ste levensjaar beleeft, zou ons van
dit alles ruimschoots hebben kunnen vertellen, ware
het niet, dat het archief van dit blad op spoorloze wijze
was verdwenen.
Maar de geschiedschrijver is niet voor één gat te
vangen. Welnu dan

— heeft president Johnson van Amerika, die als vicepresident de vorig jaar vermoorde Abraham Lincoln
is opgevolgd, het opstandige Texas, dat in de burgeroorlog de zijde van de Zuidelijken had gekozen, wederom in de Unie opgenomen.
— is het negen maanden geleden, dat uit stomme
verveling zes jongelui, gedemobiliseerden uit de Burgeroorlog, in Pulaski (Tennessee) een exclusieve club
gesticht hebben, met enkele hoogdravende leuzen 'Ridderlijkheid, Menselijkheid, Medelijden, Vaderlandsliefde' - terwijl zij ziöh omgeven door een waas van
geheimzinnigheid: allerlei vreemde poespas van titels, gebruiken en klederdracht. Een der leden die
iets van klassieken had gestudeerd, bedacht de naam
'kuklos' (cirkel) en een ander vond het Schotse
'Klan' hier mooi bij aansluiten, temeer omdat alle
zes van onverdacht blanke afkomst waren. Zo kreeg
het genootschap de ietwat verbasterde naam Ku
Klux Klan.
De ongeletterde negers blijken echter op de witte
spookachtige gestalten die 's nachts te voet of te
paard voorbij trekken, heel anders te reageren dan
de blanken.
— zien hoge officieren uit de ontbonden zuidelijke
legers zich gedwongen met vis en oesters, die zij
zelf gevangen hebben, of met koekjes die hun vrouwen hebben gebakken, langs de deuren te venten
en ze te verkopen aan hun voormalige vijanden die
nu een bezettingsmacht vormen, of - toppunt van
vernedering - aan hun eigen voormalige slaven.
— hebben de Fransen zich in Mexico in een eindeloos
avontuur gestort door het op te nemen tegen de bij
het volk geliefde Juarez.
— zucht Midden-Europa nog o.nder de naweeën van
de Brüderkrieg, de Pruisische Blitzkrieg tegen Oos-

Linksonder: Voorpagina van een van de zeldzame nummers
van de Veendammer Courant
Rechtsonder: Tot 1869 waren de dagbladen extra belast.
Afschaffing van dit dagbladzegel was een vurige wens van de
mensen der vooruitgang
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tenrijk, die in de maanden juni, juli en augustus
wereldnieuws geweest is. Tegen hun zin zijn verschillende midden-Duitse staten door Bismarck aan
Pruisen toegevoegd. De jongste karikatuur van Charivari stelt Bismarck dan ook voor 'terwijl hij in den
gedaante van een kleedermaker, Pruischen, Hannover,
Saksen, Frankfort en Nassau tracht aan elkander te
voegen. Als men maar goed met de naald weet om
te gaan, zegt de kleedermaker, maar men moet geen
misbruik van die gave maken!'
— is in Praag de vrede tussen Oostenrijk en Pruisen
definitief gesloten. De Oostenrijkse regering heeft
maatregelen genomen tot vermindering van de sterkte
van het leger in Venetië. Men verwacht dan ook geen
ernstige moeilijkheden bij de vredesonderhandelingen
met Italië.
— bericht men uit Parijs dat generaal Leboeuf als
commissaris van het Franse gouvernement naar Venetië gezonden is. Daar men tengevolge van de afstand van Venetië aan Frankrijk een rechtstreekse
overeenkomst tussen Wenen en Parijs nodig oordeelde, 'moest Franrijk uit handen van Oostenrijk de
vestingen en sterkten van Venetië ontvangen. Keizer
Napoleon III heeft op 11 augustus een eigenhandige
brief aan koning Victor Emmanuel van Italië gezonden
om hem daarvan op -de hoogte te stellen. Generaal
Leboeuf zal de afgestane bezittingen overdragen aan
de gemeentelijke autoriteiten en de bevolkingen zullen worden opgeroepen om door haar votum haar
inlijving bij Italië te bekrachtigen.
In datzelfde Parijs doen de meest tegenstrijdige berichten de ronde over de gezondheidstoestand van
keizer Napoleon III. Van verschillende zijden verzekert men dat hij opnieuw is ingestort. Volgens deze
geruchten zou hij lijden aan kanker in de blaas en
zouden de artsen geweigerd hebben hem te opereren.
Andere geruchten spreken eenvoudig over nierstenen.
In de Franse hoofdstad gaat verder het gerucht dat
de onderhandelingen met Pruisen zijn hervat over
de afstand van Luxemburg aan Frankrijk. 'Pruisen
zou niet ongeneigd zijn om in eene schikking te treden met den koning der Nederlanden, Groothertog
van Luxemburg, teneinde in staat gesteld te worden,
door den afstand van Luxemburg eenigszins aan
Frankrijks eisen tegemoet te komen'.
— meldt de Journal des Débats, dat zestig meisjes
van 18 tot 25 jaar uit het gevangenhuis van Clermont
naar Cayenne zullen worden vervoerd, om daar te
trouwen met de gedeporteerden die zich het best hebben gedragen. De Provinciale Groninger Courant tekent hierbij aan, dat dit veel lijkt op het verhaal van
de kolonisten van indertijd in Zuid-Afrika, die aan
de bewindhebbers der V.O.C, schreven om ze vrouwen te sturen; maar deze moesten jong en schoon
zijn, geen oude nichten of meiden van de heren
Bewindhebbers. Daarop werden enige Amsterdamse
weesmeisjes, die er goed uitzagen, daarheen gezonden!
— is diezelfde Groninger Courant er van overtuigd,
dat er voor Bismarck nog wel eens een standbeeld
zal verrijzen.
— wordt in Londen vernomen dat de Atlantische
kabel die het vorige jaar gebroken was, nadat er 1040
mijlen van gevierd waren en die tot een diepte van
2400 vadem weggezonken was, nu door de Great
Eastern is opgevist.
— gonst Londen weer van de geruchten over een
nieuw project met betrekking tot een Kanaaltunnel.
Het wordt langzamerhand, na zestig jaar geruchten,
wel tijd dat er iets gaat gebeuren.
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Veendammer schepen in volle zee

IN ONS EIGEN NEDERLAND
— wordt elk bericht overstemd door de onrust en
angst die de gevreesde cholera - 'de ziekte' zoals
men gewoonlijk zegt - weer teweeggebracht heeft.
Op gemeentelijk niveau wordt in den lande van alles
gedaan om de epidemie tot staan te brengen: kermissen en jaarmarkten zijn vrij algemeen geschorst;
de zorg voor zuiver drinkwater is verscherpt - de
kwaliteit van het putwater is vaak zonder meer slecht;
huizen, sloten, wegen worden gereinigd; privaten gezuiverd; geneeskundige hulp wordt verstrekt, levensmiddelen worden uitgedeeld. De zieken worden zoveel
mogelijk afgezonderd gehouden, de omgeving der
lijders wordt gereinigd en gedesinfecteerd en bij de
begrafenis van cholera-patiënten worden maatregelen
genomen. Tenslotte zijn in vele gemeenten choleracommissies werkzaam en maakt men de maatregelen
door officiële publicaties bekend.
Desondanks zijn sedert het begin van de epidemie
eind april in heel Nederland 29.320 mensen door
de ziekte aangetast; 17.962 zijn inmiddels reeds gestorven. Voor de provincie Groningen zijn de cijfers
resp. 2474 en 1438.
In Veendam zijn 15 patiënten aan de gevreesde
ziekte overleden. Doordat ook de hondsdolheid rondgaat en het vee bezocht wordt door de veepest is
de toestand wel zeer zorgelijk geworden. Desondanks
zijn er voor de houding van de Groninger genee_skundige prof. v. D. geen woorden te vinden, die
voor de cholera de stad ontvlucht is
— De Tweede Kamer, die de begroting '67 voor
Indië bespreekt, heeft een vergadering gehad, die
door journalisten gekenschetst wordt als een Poolse
landdag. Oud- en Jong-liberalen tegen over elkaar.
Een ander onderwerp van bespreking is het vraagstuk van de afdamming van de Oosterschelde, tussen
Zuid-Beveland en de Brabantse kust. Hierover bestaat
meer eensgezindheid, hoewel men moeilijkheden met
Antwerpen vreest.
— F. W. Conrad, hoofdinspecteur van de Rijkswaterstaat, is voorzitter geworden van een commissie die
plannen moet bestuderen tot droogmaking enz. van
een deel der Zuiderzee.

— Het Handelsblad verzekert dat de heer Mijer
reeds tot Gouverneur-Generaal van Indië is benoemd,
of dat die benoeming zeer aanstaande is. Mocht dat
inderdaad het geval zijn, dan staat ons land nog heel
wat politieke onrust te wachten. Dit zou echter niet
misstaan in dit door partijpolitieke onrust zo bewogen
jaar 1866, dat al begon met het onverwachte ontslag
van Thorbecke in januari.
De geruchten dat zijn jong-liberale opponent Fransen van de Putte zou worden belast met de samenstelling van een nieuw kabinet werden niet bewaarheid; het bleef bij een reconstructie; waarbij de
Groninger afgevaardigde ter Tweede Kamer, mr. J.
H. Geertsema, Thorbecke opvolgde als minister van
binnenlandse zaken. Stad en gewest Groningen hebben een en ander kunnen merken in het afgelopen
half jaar: een heftige verkiezingsstrijd met als inzet
de figuur van Thorbecke die door de Groninger
Kiesverenigingen 'Groningen' en 'Eendracht maakt
Magt' kandidaat werd gesteld. De andere invloedrijke
kiesvereniging 'Regt voor Allen', waarvan mr. S. van
Houten het secretariaat voert, en die haar leden heeft
onder de oud-orthodoxen en Groenianen, stelde als
tegencandidaat jhr. mr. O. van Swinderen. Als onderdeel van de strijd ligt nog vers in de herinnering
de actie die de Veendammer predikant Anthonie
Winkler Prins via de plaatselijke afdeling van de Winschoter kiesvereniging 'De Grondwet' op 1 maart
ontketende om Thorbecke een nationaal geschenk aan
te bieden. De actie bleek overigens te weinig doordacht, zodat ze slechts in Veendam en Wildervank
aansloeg. Winkler Prins' grote lofdicht 'Thorbecke' in
19 coupletten zal het nageslaoht blijvend getuigenis
van deze actie nalaten.
— Bij 's Rijks geweerwinkel te Delft zijn kort geleden de eerste achterlaadgeweren, de zgn. naaldgeweren afgeleverd. Voordeel van deze wapens is
dat ze acht a negen schoten per minuut kunnen
maken; een nadeel is weer dat de loop na ongeveer
honderd schoten te heet gaat worden.
— Het jaar 1866 ziet vele Roomse jongelui in
Nederland zich gereed maken om voor de tijd van
vier jaar dienst te nemen bij het pauselijke leger. Zij
moeten daartoe voorzien zijn van passen en een certificaat van goed gedrag van de pastoor van hun
parochie. Voorts moeten zij zich op eigen kosten naar
Antwerpen begeven en zich aldaar zonder handgeld
aanbieden.
Vandaar worden zij voor rekening van het pauselijke
gouvernement naar Rijssel gezonden, om aldaar, in
het uniform der Zouaven gestoken, naar Rome te
vertrekken.
De collectes voor de paus, als steun in zijn strijd
tegen de Garibaldisten, worden in Nederland ruim
bedacht. In één maand was de opbrengst al ƒ 150.000.-.
— In het vaderlandse verkeer zet de stoom de opmars voort. De Zuiderzee-stoombootmaatschappij, de
Harlinger Stoomboot, de Friesche- en Overijsselse
Stoombootrederij doen goede zaken.

Rechtsboven: In het nieuwste uitbreidingsplan van Veendam,
Sorghvliet, zijn de straatnamen ontleend aan de Veenkoloniale
scheepvaart
Rechts: Het graf van kapitein P. H. Hazewinkel op de begraafplaats achter de N.H. Kerk te Veendam.
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Het Spoorwegspel Harlingen-Groningen
Een soort ganzenbord. Het randschrift meldt o.m., dat men
elke keer, wanneer men een station of halte passeert, één
fiche aan de pot moet betalen. 'Eene trekschuit of diligence
(nrs. 30, 56, 118) bereikende, gaat men één terug en laat zijne
beurt eens voorbijgaan om den trein te zien passeren. In een
logement komende
mag men doortrekken tot het eerstvolgende station, wanneer men namelijk dubbel vracht, dat is
twee, betalen wil
Met den verkeerden trein (91) rijdt men
terug naar Harlingen en begint van voren af aan
Op de
gebroken brug (120) komende gaat men terug naar 113 en blijft
daar wachten tot een ander op dezelfde wijze op 113 terugkomt
en den wachtende vervangt, totdat ook hij op gelijke wijze
weder vrijheid bekomt om verder te trekken
Op den
wachter bij 4, 13, enz. komende, gaat men één terug, om naar
den toestand van den weg te vernemen'. Wie op 127, Groningen, komt, wint de pot, maar betaalt nog 4 aan diegene die
voor de gebroken brug 120 gestrand is en op 113 is blijven
wachten
Foto: N.V. Het Spoorweg muse urn Utrecht

12

De spoorwegverbinding Groningen-Leeuwarden is 30
mei gereed gekomen. Met veel feestvertoon is dit
gebeuren gevierd. Bij elk station stopte de trein en
werden er toespraken gehouden. Vijf treinen reden
op 1 juni heen en terug tussen de beide hoofdsteden.
In de handel komt weldra het spoorwegspel 'Van
Groningen naar Harlïngen', uitgave van J. Swarts te
Leeuwarden. Prijs 25 ots.
Weldra zal het - als ook het traject LeeuwardenHeerenveen gereed gekomen is - mogelijk zijn van
Groningen via Leeuwarden naar Zwolle te reizen - per
spoor. Ook de lijn beoosten Groningen begint gestalte
te krijgen. En dat na alle moeilijkheden die de bouw
dit jaar heeft beleefd: de moeilijkheden en ongeregeldheden die plaats vonden in april tussen Oostfriese en Muntendammer werklieden op het traject
Gromingen-Hannoverse grenzen ter hoogte van Zuidbroek. Ongeregeldheden die onderdrukt moesten
worden door het zenden van een detachement van
het achtste R.I., sterk zestig officieren, onderofficieren en manschappen; en dat voor een aantal arbeiders van ongeveer vierhonderd
Jammer dat het de Veenkoloniën niet gelukt is een
directe spoorverbinding met Groningen tot stand te
brengen. Misschien komt daar nog eens een redelijke
oplossing voor in de plaats. De actie, die in het begin
van dit jaar op touw is gezet om een verbinding tot
stand te brengen tussen Assen en Winschoten via
Veendam, is tot nu toe zonder sukses verlopen. Nadat
op 8 januari tijdens een vergadering in hotel Venema
te Veendam een commissie in het leven was geroepen, waarin o.a. zitting hadden ds. Winkler Prins,
mr. J. H. Nauta, wethouder van Veendam en lid van
de Provinciale Staten en B. A. Pouli, ontvanger der
registratie te Winschoten, zijn de aandelen tot het
verkrijgen van een voorlopige concessie allen voltekend. Het was enigszins teleurstellend dat de belangstelling van de Veendammers zelf betrekkelijk
gening was. Na april is het op dit front echter beangstigend stil geworden.

Zo zijn de meeste wieken in de Veenkoloniën gegraven

BEGIN SEPTEMBER
is de aanleg van een nieuw scheepvaartkanaal Groningen-Delfzijl aanstaande. De lengte zal blijkens de
plannen tot onteigening der gronden meer dan 26.800
ellen bedragen.
— maken alom 'm de Veenkoloniën de Rederijkerskamers zich op om het komende Nieuwjaarsfeest tot
een cultureel festijn te maken.
Zo de verenigingen 'Demosthenes' in Gieterveen,
'Grevelink' te Spijkerboor. In Wildervank is het 'Excelsior', In Veendam 'Fenix' en 'Amicitia florens'; in
Stadskanaal 'Werkmansbloei', in Ter Apel 'Oefening
kweekt Kunst' en in 2de Exloërmond 'Erica'. En de
stukken die men op het repertoire genomen heeft?
Ernstige stukken als 'Het gebed der Schipbreukelingen', en 'Natuur en Pligt, of de Zoon regter over
de Vader'; luchtiger kost, voordrachten en kluchten
als 'De Domme Steven', 'Neef Zegel of de onhandige
Brievenbesteller', 'De Gifmengster' en 'De Oom uit
Oost-lndië'.
— zijn bij een brand in Haaften 65 huizen, en 19 hooibergen vernield en werden 70 gezinnen van have
en goed beroofd. Een landelijke hulpactie weet in
ieder geval de ergste nood te lenigen.
— zijn er in Groningen twee uitmuntende photographische machines te koop, met of zonder practisch
onderricht.
— verzoekt het bestuur der vereniging van dienstboden te Groningen hen, die menen voor hun dienstboden aanspraak te kunnen maken op enige beloning
wegens langdurige en trouwe dienst, zich te melden.
— zag een burgerdochter tussen 40 en 50 jaar zich
gaarne als huishoudster geplaatst. 'Eene goede behandeling zal meer dan belooning in aanmerking genomen worden'.
— verlangt men aan de Bijzondere school voor gewoon lager onderwijs te Borgercompagnie een
Hoofdonderwijzer. 'Voordelen 300 gulden en schoolgelden'.
— zullen op de kermis van 'chaispaarden' en de
harddraverij te Grijpskerk liedjeszangers, orgeldraaijers met hun kreunende instrumenten, etc. worden
geweerd.
— bevelen in Veendam O.H. Savenije en J. F. Gort
Perzüsch Insectenpoeder aan. 'Dit zaad eener bloem
uit het Ararat-gebergte doodt oogenblikkelijk weegluizen, vlooijen, motten, bladluizen, mieren en alle
ongedierten. Het zakje met gebruiksaanwijzing 50
ets'.
— prijst A. H. van Bergen van de fabriek S. Paulinus
te Heiligerlee zijn waren aan: zware ijzerwerken,
nieuwe torenuurwerken en reparatie van oude metalen toren-lu'id - en slagklokken, scheeps- en fabrieksbellen etc.
Koperen strijkijzers met metalen bodem, die nimmer
looijen. Echt gegoten© Turksche muziekbekkens etc.
Zuig- en persbrandspuiten. Handbrandspuiten van
f 12.— tot ƒ 400.—.
— verdient een volwassen Nederlandse arbeider
gemiddeld ƒ 1 . — per dag. En gezien de vele werkloze dagen die er tussen door komen, ligt zijn jaarinkomen gemiddeld op f 312.—. Bij enkele bedrijven,
zoals de zeevaart, liggen de lonen wel hoger, maar
de landarbeider verdient nog minder: een los arbeider
in Winschoten haalt gemiddeld f 3.— per week. In
Veendam: een vast arbeider in de zomer ƒ 4.80, in
de winter ƒ 3.— per week. De arbeider verdient te
weinig om te leven, te veel om te sterven. De toestand is in de afgelopen vijftig Jaar niet beter geworden, doordat bij een constant loonpeil de prijzen
met minstens vijftig procent gestegen zijn. Gedwon-
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gen winkelnering komt ook op het platteland vrij veel
voor. In de Groninger Veenkoloniën verstrekken vele
veenbazen aan hun turfgravers krediet, hetzij bij
hemzelf, hetzij bij andere winkeliers, waarbij van de
gegeven voorschotten geen behoorlijk boek werd
bijgehouden. 10 pond roggebrood kost in de winkel
32 et, bij de veenbaas 39 e t
— heeft een arbeidersgezin aan dit loon geen weelde.
Een veenarbeidersgezin in Schoonoord met zes kinderen heeft alleen aan voeding al nodig f 10.28. En
hoe is het menu samengesteld! De Utrechtse physiologisch chemicus Gerrit Jan Mulder, die in 1866
de leeftijd van 64 heeft gehaald, heeft wel gelijk,
als hij, de vader van een moderne voedingsleer,
naast afschaffingsmaatregelen - tegen de sterke drank pleit voor aanscbaffingsmaatregelen. De aardappel
is onbetwist het hoofdvoedsel. Gewoonlijk worden
ze 'in grote hoeveelheden - het Schoonoordse gezin
verorbert er 1 hl per week - met azijn en mosterd
naar binnen gewerkt. Om het 'traag stroomende
aardappelenbloed tot snellere loop aan te drijven'
grijpt de lagere volksklasse naar de prikkel van de
sterke drank. Jenever, geen bier. Ook de vrouwen.
'De turfdraagsters drinken jenever tegen de mans
aan'. Naast de aardappels komt meestal alleen goedkope meelpap op het menu voor. Als brood wordt
alleen roggebrood gebruikt: tarwe is te duur. Varkensvlees is de populaire vleessoort op het Groninger
platteland.
Melk wordt weinig geconsumeerd. Geen rundvlees,
geen groente, weinig eieren, geen wild of gevogelte.
De huishuur bedraagt gemiddeld tien procent van
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het budget; de kleding en de brandstof worden betaald door te beknFbfoelen op voeding.
— schijnt de maatschappij zich bij dit alles min of
meer neer te leggen: de ijzeren wetten van het
bestaan. In heel Nederland (3,5 miljoen inwoners)
blijven 150.000 kinderen verstoken van onderwijs.
In Groningen 52.000 d.i. 1 1 % van het totaal. De
gemeenteverslagen melden voor deze jaren: 'over
het algemeen was de toestand van de behoeftige
klasse niet ongunstig: er was veel en geregeld werk;
de vooruitgang van het fabriekswezen werkte daarop
gunstig'.
— Toch zal de Staatscommissie voor de Kinderarbeid over enkele jaren nog moeten melden: 'De
eerste indruk, welken eene verzameling fabrieksarbeiders maakt, is steeds ongunstig'. Kinderarbeid
komt hier in de landbouw veel voor, al bestaat er
in Groningen en Drente schoolgeldplicht, die het
schoolbezoek moet bevorderen.
— wordt de eerste landelijke vakbond der typografen opgericht.

Scheepswerf aan het Boven Westerdiep bij de tegenwoordige
Schoolstraat (het vroegere Kleine Laantje)

In 1866 telt de gemeente Veendam ongeveer 10,000
inwoners, waarvan 1256 belastingschuldigen. Onder
deze bevinden zich 247 landbouwers, 97 kooplieden, 33 renteniers, 28 bakkers, 16 winkeliers, 39
timmerlieden, 25 schoenmakers, 16 kleermakers, 13
schilders, maar ook 178 schippers, 12 oud-schippers,
één scheepsreder, 61 zeelieden, 7 scheepsbouwers,
daarnaast 104 mensen zonder beroep (veel weduwen), 5 predikanten en één emeritus-predikant, één
pastoor, één rector, 2 leraren en 2 lectoren, 2 olieslagers, één cichorijfabrikant, 2 tolmeesters, één
wagenaar, 4 goudsmeden, één garentwijnder, 6 stelmakers, 2 organisten, één deurwaarder, één vader
van het werkhuis; Gerrit Jansen de postiljon, Roelf
Meijer de orgelmaker, Simon Cohen de voorlezer,
Evert de Velde de omroeper; 2 gemeenteveldwachters, 3 onbezoldigde politiebedienden en 106 onbeedigde nachtwachters. Tien jaar later zijn deze 106
onbeëdigde vervangen door 13 beëdigde nachtwakers, die meer betrouwbaar zijn.
— heeft de zeevarende vloot van Veendam/Wildervank nog 236 brikken, schoener-brikken, schoeners,
galjoten, koffen en tjalken, in tonnage variërend
van 202 tot 44 ton. Fregatten horen in de Veenkoloniën niet thuis; wel zijn Veenkoloniale zeelieden
soms gezagvoerders op Oostinje-fregatten. Het totaal
aantal Nederlandse zeeschepen bedraagt ca. 2300,
zodat in Veendam/Wildervank ruim 10% van het
hele zeeschepenbezit blijkt ingeschreven te zijn. De
Pekela's hebben 178 zeeschepen.
— werken ongeveer 200 arbeiders in de industrie.
Naast de oudere industrieën die op de zeevaart ge-

richt zijn, is sinds enkele jaren een geheel nieuwe tak
van bedrijf aan het groeien: de aardappelmeelfabrieken. De toekomst zal aan deze vorm van landbouwindustrie blijken. In 1866 zijn er reeds drie die van Meihuizen-Boon aan het Beneden-Verlaat
van 1861 is de oudste -, maar in de komende twintig
jaar zal dit aantal zich uitbreiden tot elf met een
arbeidersbevolking van ca. 300. Dan zal ook de
Gründerzeit van de Veendammer industrie ongeveer
voorbij zijn: de ontwikkeling daarna ligt meer in het
vlak van uitbreiding en specialisatie.

Linksonder: De eerste aardappelmeelfabriek van Veendam:
Meihuizen-Boon aan het Beneden-Verlaat. Tegenwoordig staan
hier de bedrijven van Van der Mark N.V. en Marko N.V.
Daarboven: Scheepswerf van de gebr. Grol aan het Beneden
Dwarsdiep
Rechtsonder: Walviskaken aan het Beneden-Verlaat

Rechtsonder: De Gemeentelijke HBS aan de Kerklaan 1866-1911

Houtzagerij 'Welgelegen' aan het Boven Oosterdiep

vfëlftflesén-

— mogen 260 mensen in Veendam aan de Tweede
Kamerverkiezingen deelnemen; ook 260 aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten; terwijl er voor
de Gemeenteraadsverkiezingen 492 kiesgerechtigden
zijn.
— In 1866 lopen er in onze plaats 218 (geregistreerde) honden rond, waaronder die van burgemeester
Bosscher ('Bosker' zegt men in de volksmond); er
leven in de gemeente 27 veulenmerries, 74 veulens,
445 werkpaarden, 28 stieren, 906 koeien, 83 stuks
mestvee, 590 schapen, 33 geiten en bokken, 445
varkens en één ezel.
De bijenvolken in 851 korven produceren 3885 pond
honing; 5000 hanen en kippen, 500 eenden, 20 ganzen en zes kalkoenen vertegenwoordigen de
luidruchtige - stem van het pluimvee in dit agrarische
concert.
— Het gemeentelijk budget speelt zich af rond de
f 60.000.—. Een belangrijke bron van inkomsten
zijn de tollen: in 1866 zouden de gezamenlijke tollen
f 3684.56 in de gemeentekas doen rollen. Ook
schoolgelden komen de gemeente ten goede. Aan
het eind van het jaar zou men aldus bijv. van de
H.B.S. f 1400.— ontvangen hebben. Dit betekent
dat men voor het bedrag van één leerling - ƒ 20.—
tot f 50.— de huur van het telegraafkantoor in
Wiildervank zou kunnen betalen; vier leerlingen zouden de vergoeding voor de vroedvrouw, vier de
helft van het tractement voor de veren op Groningen
kunnen dragen; een halve leerling stond voor de
gezamenlijke kosten voor omroeper (ƒ 3.—) en het
onderhoud der gemeentelijke straten (ƒ 7.15) samen.
De plantsoenenzorg eist in 1866 f 55.07; het weren
van bedelende nieuwjaarslopers ƒ 33.21; het bijzonder
lager onderwijs begint een beroep op de overheidskas te doen, zij het nog een bescheiden; de Israëlische bijzondere school krijgt een subsidie van
f 130.— en aan de Jonge Jufvrouwenschool wordt
van gemeentewege f 100.— geschonken.

EN ZO, IN EEN PLATTELANDSGEMEENTE,

K.&J.WILKENS
C Yeendam.^T
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— waar de burgerij zioh gereed gaat maken voor
de grote jaarlijkse harddraverij op 6 september - ook
de a.s. middelbare-schooljeugd maakt voorbereidingen en hoopt alvast op een vrije dag (ze zouden
hem krijgen oökl), de eerste vrije middag in hun
H.B.S.-leven.
— waar men hoopt op schoon weder en een van
de fraaie prijzen: een zilveren inkttoestel of een dito
koffij- of melkkan.
— waar de logementen en herbergen, vooral de
hotels De Leeuw, Everts en De Unie hun stoelen
in gereedheid brengen om de gasten, die voor en
na de feestelijkheden, de draverijen en het vuurwerk
daarna, stellig onder het genoegen van muziek en
dans tot laat in de avond gezelligheid zullen zoeken.
— in deze sfeer wordt op maandag 3 september,
's morgens om tien uur, in tegenwoordigheid van vele
genodigden het schoolgebouw door burgemeester
Bosscher plechtig aan zijn bestemming overgegeven.
Daarna houdt de heer Winkler Prins, voorzitter van
de commissie van toezicht een rede, waarop tenslotte nog een antwoord volgt van de nieuwe directeur,
dr. Meezenbroek. Met ingenomenheid worden daarna
door allen de schoollokalen geïnspecteerd.
— de volgende ochtend gaan tegen achten voor het
eerst 59 H.B.S.-ers voor het eerste en tweede leerjaar
het schoolgebouw binnen; 15 toehoorders - die
slechts enkele vakken zullen meemaken -, en 26
jongens voor de voorbereidende klas volgen hen.

WINKLER PRINS
Achter ieder groot werk staat de man met de ideeën.
In het voorgaande heeft men de figuur van Anthony
Winkler Prins al in diverse hoedanigheden leren kennen.
Het leek ons juist aan deze 'mede-grondlegger van
het middelbaar onderwijs in Veendam' hier op deze
plaats bijzondere aandacht te wijden.
Als men het door J. Dyserinok geschreven levensbericht van Anthony Winkler Prins heeft doorgelezen
en tenslotte een blik werpt op de lijst der door hem
gepubliceerde werken, komt men ongetwijfeld onder
de indruk van de omvangrijkheid van het oeuvre.
Wanneer men dan nog de moed kan opbrengen al
het geschrevene systematisch te ordenen, moet men
wel tot de conclusie komen, dat men te maken
heeft met een genie of met een oppervlakkige veelweter.
Beide gevolgtrekkingen zouden onjuist zijn. Winkler
Prins rees niet hoog boven de contemporaine intelligentie uit; evenmin was hij een klakkeloos compilator, die er behagen in schiep zijn naam vele malen
vermeld te zien in een stroom van geschriften. De
oorzaak van de lange lijst bij Dyserinck is tweeledig:
enerzijds zijn groot enthousiasme voor wat er in zijn
tijd in heel de wereld, maar in het bijzonder in zijn
vaderland gaande was op politiek, maatschappelijk en
wetenschappelijk gebied; anderzijds zijn particuliere
omstandigheden: de zorg voor zijn groot gezin. De
Leraar van de Doopsgezinde Gemeente in Veendam
heeft het met zijn eigen woorden zo gezegd: 'Het

is de taak van den Leraar, al zijne krachten en gaven
aan de gemeente te wijden - geheel voor haar te leven. De omstandigheden hebben niet gewild, dat ik
die taak naar behooren zou volbrengen. Neiging en
plicht hebben zich daartegen verzet, - neiging om mij
ook met andere dan enkel gemeentelijke belangen
te bemoeien, plicht om in de behoeften van een talrijk
huisgezin te voorzien. Die neiging bracht mij in tijdroovende vergaderingen, - die plicht kluisterde mij
geheele dagen aan mijne schrijftafel'.
Zijn brede belangstelling blijkt reeds uit de keuze
van zijn studievakken aan de universiteit van Utrecht,
waar de dan twintigjarige Winkler Prins in 1837 het
kandidaatsexamen in de wis- en natuurkunde aflegde,
een jaar later gevolgd door dat in de letteren. Hoewel
hij in het laatstgenoemde jaar Utrecht moest verlaten
- zijn vader kon een verdere studie niet bekostigen om een predikarvtsopleiding aan het Seminarie der
Doopsgezinden in Amsterdam te gaan volgen, is hij
ook als dominee de wetenschappen van zijn jeugd
altijd trouw gebleven. Het predikantsambt heeft hem,
noch wat de wetenschappelijke noch wat de pastorale
zijde betreft, kunnen boeien.
Ook de literaire loopbaan heeft hij niet tot het einde
toe volbracht. Het hoogtepunt ervan ligt ongetwijfeld
in de uitgave van 'Braga, Tijdschrift heel in rijm', dat
Winkler Prins in 1842 samen met J. J. L ten Kate
het licht deed zien. Braga wilde een herleving zijn
van de dichtkunst en een berijmde kritiek op de in die
tijd florerende almanakrijmelarij, waaronder - mirabile
dictu voor het nageslacht - ook De Gids van Potgieter c.s. werd gerekend.
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Tot een zelfstandige studie der natuurwetenschappen
is het in het leven van de in 1850 van Tjallebert bij
Heerenveen naar Veendam verhuizende predikant
niet meer gekomen. Maar de invloed ervan is duidelijk
waarneembaar in de talrijke artikelen, die Winkler
Prins in zijn Veendammer tijd publiceerde.
Onder de door Winkler Prins geschreven werken
neemt - hoe kan het anders - zijn geïllustreerde encyclopaedie of 'Woordenboek voor Wetenschap en
Kunst, Beschaving en Nijverheid' de meest in het
oog springende plaats in.
Het ontstaan ervan danken wij aan 'neiging en plicht':
popularisering der wetenschap en ruimer financiële
armslag vormden het doel.
De ca. 20.000 behandelde onderwerpen omvatten vrijwel alles wat toentertijd de belangstelling trok. Uit
de prolegomena blijkt dat het leeuwendeel van het
werk op de schouders van de Veendammer predikant
is terecht gekomen: de medewerkers van een dergelijk gigantisch werk waren bescheiden in aantal.
In het voorwoord voor de eerste druk worden ze genoemd: G. Kuyper heeft waarschijnlijk allerlei technische onderwerpen behandeld; Mr. M. G. L Jorissen, leraar aan de H.B.S. te Veendam, later notaris
te Winschoten heeft het juridisch-economisch gedeelte, waaronder de in die tijd in aller belangstelling staande staathuishoudkunde voor zijn rekening genomen; Dr.
D. J. Coster occupeerde zich met de botanische,
zoölogische en mineralogische onderwerpen; Dr. S.
J. van Royen deed hetzelfde ten aanzien van de natuur-, schei- en geneeskunde, alsmede de biologie.
Verder waren er nog enige medewerkers voor speciale onderwerpen.

ervaren specialiteiten m|j welwillend zouden ter zijde staan, « n mjj i„

gemakkelijk te maken, -

„,„„„„

„.

de morning, dat ik in het gegeven geval de spreuk «non omnia

possuiuiis omnia" ten mijnen behoeve zou mogen inroepen, -

Het Woordenboek munt uit door objectiviteit en onpartijdigheid. Slechts bij zeer nauwkeurige lezing, en
dan ook alleen nog bij onderwerpen van min of meer
levensbeschouwelijke aard, kan men waarnemen, dat
hier de negentiende-eeuwse vooruitgangsoptimist de
pen voert. Maar het is, zoals gezegd, een zaak van
ijverig zoeken, omdat Winkler Prins allerminst een
oorspronkelijk denker, en evenmin een theoreticus
was. De woordenboekschrijver was een man van de
praktijk, die bovenal geboeid werd door het leven in
al zijn geledingen en facetten. Het duidelijkst kan
deze uitspraak geïllustreerd worden met een zeer beknopt gehouden overzicht van de voor hem meest
karakteristieke geschriften.

mi„

westen van kunst en wetenschap den weg to wijzen of door zelfstandigen arbeid mijne taak

het verlokkende eener be-

zigheid, die mijne aandacht op eenc verbazende verscheidenheid van hoogst belangrijke
onderwerpen zou vestigen, -

dat alles heeft |U|| den inood gegeven, om den wonsch van

den geaehtcn Uitgever te vervullen.
Thans reeds zie ik met blijdschap en dankbaarheid
van den af te leggen weg. De G e ï l l u s t r e e r d e

terug op hot doorloopcn gedeelte
E n c y c l o p a e d i c is met grooton

bijval ontvangen door het Nederlandsen pnbliek. Bekwame mannen hebben m|| met hunne
talenten bijgestaan of m|j voor het vervolg hunne hulp toegezegd. De heer G. KÜTPBE, majoor-ingenieur te 's llnge, beeft mjj door menige vriendelijke tercgtw|)zlng verpligt, — de
heer Mr. M. U. L. Jonissxx , lecraar in de staathuishoudkunde aan de Hoogere burgerschool te
Veendam, heeft zich reeds in de laatste afleveringen van dit deel met het schrijven der
staathuiahoudkuadige en regtsgcleerde artikelen belast en gaat daarmede voort, — het botanisch, zoölogisch en mineralogiseh gedeelte, hetgeen tot nu toe te wenschen overliet, zal
voortaan, vóór het afdrukken, door den heer Dr. D. J . C O S T » te Amsterdam herzien word e n , — de heer Dr. S. J . VAH ROIJEN, leeraar in de scheikunde aan de Hoogere burgerschool te Veendam, heeft zich met diezelfde taak belast met betrekking tot artikelen, aan
de scheikunde en aan de scheikundige technologie gewijd, — en ook andere deskundigen
hebben bljjken gegeven van belangstelling in een werk, dat, naar ik hoop, velen In de

In de jaren 1861 - 1863 heeft Winkler Prins wekelijks (?) in de Groninger Courant artikelen geschreven
over zaken die in enigerlei verband stonden met de
Groninger Veenkoloniën, later gebundeld in de Beschouwingen uit de Veenkoloniën. De bedoeling ervan
was, 'dat de beginselen, welke aan deze Beschouwingen ten grondslag liggen, proefhoudend bevonden
en in wijderen kring verspreid mogen worden ter
bevordering van kennis en beschaving, van zedelijkheid en deugd, van vrijheid en welvaart'. Deze verhandelingen geven een duidelijk beeld van de dingen
die Winkler Prins bezig hielden in zijn Veendamse
tijd. Om een indruk te geven van de onderwerpen,
waarmee het denkend deel der Veenkoloniën werd
geacht zich bezig te houden, volgt een ongesorteerde opsomming: onderwijs, zeevaart, geestelijke ontwikkeling, wintervenmaak, vrijheid van arbeid, spaarbanken, wereldtentoonstelling, landbouw, gasverlichting, Instituut te Hoogezand, industrie, staatsinrichting, wijn, aardappelen, petroleum, staatsloterij etc.
Deze 'stukjesschrijverij' was zeker niet het enige, dat
aan de schrijftafel der Doopsgezinde pastorie tot

toekomst tot vraagbaak zal verstrekken.
Over den inhoud der E n c y c l o p a e d i c te spreken, zou een herhalen wezen van 't geen
in het Prospectus geschreven staat. Slechts zij het mjj vergund, hier te verzekeren, dat
het gebrekkige, 't welk het eerste deel nog aankleeft, in de volgende zal worden vermeden.
"Al doende leert men", terwijl ook gaandeweg belemmeringen werden opgeruimd en nieuwe
hulpmiddelen beschikbaar gesteld, zoodat ik van nujne zijde alles zal aanwenden, wat tot
eene degelgke bewerking en spoedige voltooyïng der G e ï l l u s t r e e r d e

Encyclopaedic

kan dienen.
Veendam, December 1869.

A. WINKLER P E I N S .

De eerste druk van de Winkler Prins Encyclopedie Is arotendeels in Veendam geschreven. Twee leraren van de HBS zaten
naast Winkler Prins In de kernredactie
Links: A. Winkler Prins, de grondlegger van het middelbaar
onderwijs in Veendam
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Pastorie der Doopsgezinde Kerk aan het Boven Oosterdiep.
Hier leefde Winkler Prins van 1850 tot 1882
Rechts: Het kenmerkende handschrift van Winkler Prins

stand kwam. Boekbesprekingen, compilaties, artikelen
over het Darwinisme, theologische geschriften, zoals
de Leerredenen, een bundeltje preken uit de Friese
periode, verhandelingen over de toepassing van de
wetenschap in de landbouw vloeiden in een gestage
stroom uit de pen, die wekelijks tweemaal geslepen
werd voor de zondagse preken.
Overtuigd liberaal als hij was, heeft Winkler Prins
zich bezig gehouden met de vragen van de dag. In
een onder deze naam verschijnend periodiek heeft
hij zich een tijdlang geoccupeerd met parlementaire
verslagen. Daarin verscheen ook een typisch jongliberaal artikel van zijn hand over 'De Toestand van
den Nederlandschen Werkman' (1886), waarin hij zijn
visie geeft op het sociale probleem. Vanuit zijn politieke overtuiging kritiseerde hij in 'Een woord aan de
lezers van de Provinciale Friese Courant' het tweede
ministerie Thorbecke, alsook de door hem verafschuwde agitatie rondom het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853.

In 1867 schreef Winkler Prins in het 'Practisch
Volksboek' een artikel 'Het Middelbaar Onderwijs,
eene bron van welvaart en genot'. Het was niet voor
het eerst, dat de medeoprichter van de Veendammer
H.B.S. over het onderwijs schreef. Zonder overdrijving mogen we zeggen, dat het middelbaar onderwijs
in het bijzonder een zaak was, die hem meer dan
iets anders ter harte ging.
Toen in 1863 de plannen van de regering Thorbecke
realiteit waren geworden, werd door de Kamer van
Koophandel van Veendam en Wildervank een commissie benoemd om de mogelijkheid van vestiging
van een school voor middelbaar onderwijs in het hart
van de Veenkoloniën te onderzoeken. Naast de voorzitter van de kamer, Mr. Markus van der Tuuk, en
de 'Lector' aan de school voor nieuwe talen, wis-,
natuur- en zeevaartkunde, Dr. G. de Jager Meezenbroek, was een der leden, hoe kan het anders,
Winkler Prins. En hoewel veel van het overleg achter de schermen heeft plaats gevonden, maakt een
reeds zeer vluchtig onderzoek van het gemeentearchief duidelijk, dat het aandeel van de predikant
groot is geweest, en dat hem zeer duidelijk voor
ogen stond, aan welke voorwaarden de te stichten
school moest voldoen.
In de Beschouwingen publiceerde Winkler Prins de
zeer concrete plannen, die het medelid van de commissie, Dr. G. de Jager Meezenbroek had geformuleerd. Hier volgt in de taal van de predikant uit de
vorige eeuw het laatste gedeelte van het artikel
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'De ontworpene inrigting voor Middelbaar onderwijs
voor Veendam en Wildervank'.
...Ziet, op de grenzen van Veendam en Wildervank verheft zich het gebouw. De fraaije gevel is in
dertigen stijl opgetrokken. De brede, gewelfde poort
in het midden is met een ijzeren hek gesloten. Het
middelste gedeelte heeft slechts ééne verdieping,
maar aan de linkerzijde ontvangt het gebouw twee
verdiepingen, hier is de woning van den concierge
en boven eene ruime zaal voor het afnemen van
examens. De breedte van het geheele front bedraagt
51 Nederl. ellen.
Wij treden de poort binnen en bevinden ons op een
plein, dat 37% Ned. ellen lang en 26 Ned. ellen
breed is. Hier zien wij eene in het Vierkant rondlopende gaanderij, en achter deze verschillende lokalen. Alles is hier ijzer en glas, - de bijkans overal
blinde buitenmuur is van steen met beveiligde contreforten opgetrokken. De diepte van het geheele gebouw bedraagt 73 Nederl. ellen.
Welke zijn de hier aainwezige lokalen? Van de woningen van den directeur en van den concierge,
alsmede van de examenzaal, hebben wij reeds gewag
gemaakt. Dat er de nodige privés en bergplaatsen
voor brandstoffen, voor kagchels en lampen enz. aanwezig zijn, zullen wij naauwelijks behoeven te verzekeren. Voorts vindt gij hier eene directeurskamer,
eene docentenkamer, die tevens tot bibliotheek is
ingerigt, waar de lectoren een vrij tusschenuur
kunnen doorbrengen, eene verblijfkamer voor van
ver komende leerlingen, die wel des avonds, maar
moeijelijk op het middaguur naar huis kunnen gaan,
een scheikundig laboratorium met het vertrekje voor
den amanuensis, een kabinet van natuurkundige instrumenten, eene modelzaal en eene gymnastiezaal,
alsmede een timmermanswinkel en een verwerswinkel, en eindelijk een tiental leervertrekken van
verschillende grootte, welke laatsten te zamen eene
oppervlakte beslaan van 650 Nederlandsche ellen.
In het ruime lokaal voor het onderwijs in de natuurlijke historie zijn de voorwerpen in kasten langs
de muur geplaatst.
Het onderwijs in deze lokalen wordt gegeven door
dertien docenten. Vooreerst door den directeur, die
den graad heeft van doctor in de wis- en natuurkunde, in de hoogere deelen der wis- en zeevaartkunde, - door één docent met dienzelfden graad
vooral in de scheikunde, - door twee candidaten in
de wis- en natuurkunde, vooral in natuurkunde, natuurlijke historie en aanverwante vakken, - door één
doctor in de letteren en een candidaat in de letteren
en oude talen, - door één bevoegd docent in de
handelswetensöhappen, - door twee bevoegde docenten in de nieuwe talen, - door één bevoegd docent
in de beginselen der wiskunde, - door één in het
bouwkundig teekenen, - door één in het handtekenen, - en door één in de gymnastie. Van de docenten in het teekenen heeft de eerste tevens het
opzigt over den timmermans- en de tweede over den
verwerswinkel.
Het onderwijs is klassikaal, dat wil zeggen, iedere
docent geeft aan eene bepaalde klasse een uur les.
Na afloop van dat uur begeven zich de leerlingen
van dezelfde hoofdafdeeling en van hetzelfde jaar
naar een ander lokaal, of de docent wordt in hetzelfde
lokaal door een ambtgenoot vervangen. De juiste
regeling, gelijk gij die daar op de tabel aan de
muur kunt zien, maakt elke verwarring onmogelijk.
De schooltijden duren dagelijks van 8-12 en van
2-6 uur; ze zijn talrijk, maar de leerlingen krijgen
geen werk mede naar huis. Ook kan men gymnastie

Het oudste bericht over de HBS van Veendam
Vanuit de Kamer van Koophandel Veendam/Wildervank werd
op 26 augustus 1862 het volgende schrijven gericht aan de
gemeenteraad van Veendam:
'In onze vergadering van den 6 Aug" 1,1. is onze aandacht
gevallen op de wetsvoordragt regelende het middelbaar onderVijs. Volgens die wetsvoordragt, zullen er hier te lande vijftien hoogere burgerscholen op kosten van het Gouvernement
worden opgerigt. Wij achten het zeer wenschelijk in het belang
dezer gemeenten en van haar inwoners en vooral van de
[nijverheid in deze gemeenten, dat in deze gemeenten zoodanige school wordt gevestigd
'Niet twijfelende of des Raads aandacht zal reeds op dat
onderwerp gevestigd zijn, hebben wij het toch van onzen pligt
geacht, dit onderwerp aan des Raads aandacht aan te bevelen
en gemeenschappelijk met den Raad der Gemeente Wildervank
pogingen aantewenden om of alhier — of te Wildervank zoodanige school te verkrijgen; aan des Raads meerder doorzigt
overlatende welke pogingen in dezen het meest doeltreffende
zullen zijn
De Kamer van Koophandel en Fabryken voor de Gemeenten
Veendam en Wildervank
J. H. Sinnige ar. President
M. van der Tuuk sekretaris'
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Schrijven van minister Thorbecke aan Dr. G. J. de Jager Meezenbroek en Ds. A. Winkler Prins, waarin hij zijn steun toezegt bij het overwinnen der moeilijkheden die gerezen zijn
rond de vestiging van een middelbare school in Veendam.
Thorbecke schrijft: 'Het zou schade voor de goede zaak zijn,
'indien door locale considerantiën aan de voorgenomen oprig'ting geen gevolg werd gegeven; voorzooveel van mij afhangt,
'wil ik gaarne daaraan bevorderlijk zijn, ook, indien zulks
'noodig mogt blijken, door geldelijke ondersteuning van het
'rijk'
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en teekenen eer als uitspanning dan als inspanning
beschouwen.
Welke vakken worden hier onderwezen? Het aantal
is groot, maar men bedenke ook, dat sommige alleen
in de eerste, andere alleen in de latere jaren van
den cursus voorkomen. Zij zijn: wiskunde, natuurkunde, natuurlijke historie, aardrijkskunde, algemeene
geschiedenis, vaderlandsche geschiedenis, Nederduitsohe taal- en letterkunde, Fransche taal- en
letterkunde, Engelsche taal- en letterkunde, Hoogduitsche taal- en letterkunde, schoonschrijven, bouwkundig teekenen, handteekenen, gymnastie, technologie, kosmographie, kennis onzer staatsinstellingen,
staathuishoudkunde, handelswetenschappen, scheikunde, warenkennis, werktuigkunde, zeevaartkunde,
Latijnsche en Grieksche talen en letterkunde, boekhouden en houtbewerking. Met deze laatste wordt
het timmeren en verwen bedoeld.
Eene belangrijke reeks van vakken, waarvan geen
enkele kan gemist worden, maar die ook alle bestaande behoeften bevredigt. Het schoolgeld is er,
althans in de eerste jaren, zeer matig gesteld, en
het onderwijs zoo ingerigt, dat de knapen, die met
hun tiende of twaalfde jaar de lagere school verlaten, er met vrucht de ontwikkeling van hunnen geest
kunnen voortzetten door zich te 'oefenen in die vakken, welke zij voor hun later beroep meest nodig
hebben. Toonen zij een gunstigen aanleg, dan zullen
de ouders zich, zoo mogelijk, gaarne de opoffering
getroosten om hen den geheele cursus te laten
doorloopen. Welk een zegenrijken invloed zulk een
onderwijs hebben moet op de bekwaamheid en moraliteit, op de beschaving en welvaart van de toekomstige handwerkslieden, zal ieder ligt inzien.
Zulk eene school heeft voor Veendam en Wildervank
eene onschatbare waarde. Wel worden er aanzienlijke geldsommen toe vereischt, maar in de eerste
plaats heeft eene zoo talrijke bevolking wel eenige
kans, dat de regering genegen zal zijn om haar ééne
der vijf hoogere burgerscholen te geven met vijfjarigen cursus, die volgens het wetsontwerp van
staatswege zullen worden gesticht. Wij veronderstellen, dat de minister in dit geval wel gezind zou
wezen om het uitstekende plan ~van dr. Meezenbroek
te volgen, omdat het in allen deele aan de eischen
der wet en aan de behoeften der ingezetenen voldoet. Kan ons eene dier vijf scholen niet toegewezen worden, dan hebben wij regt op de onderstelling, dat de regering gaarne voor eene zoo
grootsche en doelmatige inrigting van onderwijs, die
ten gerieve van minstens een veertigduizend ingezetenen uit de omtrek kan dienen, gaarne een aanzienlijk subsidie zal willen toestaan.
In dit geval zullen de gemeentebesturen met hunne
gewone onbekrompenheid in zaken van onderwijs
hunne geldelijke hulp moeten verleenen. Maar wanneer wij bedenken, dat daarbij de kosten voor de
thans bestaande Fransohe, Latijnsche en wis- en
zeevaartkundige scholen vervallen, - dat het groote
getal leerlingen het geringe schoolgeld tot eene aanzienlijke som zal maken, - dat men ligt berekenen
kan, dat er jaarlijks een halve ton door in circulatie
komt in beide gemeenten, - dat onze ingezetenen
er de gelegenheid door erlangen om voor een klein
bedrag hunne zonen tot alle maatschappelijke betrekkingen op te leiden, - dan komt het ons voor,
dat de inwoners van Veendam en Wildervank, ook
uit een finarrtiëel oogpunt, groote voordeelen van
die inrigting van onderwijs zullen trekken.
Wij brengen onze opregte hulde aan beide gemeentebesturen, die zoo levendig doordrongen zijn van
hunne taak om de volkswelvaart door volksontwik-

'keling te bevorderen. Een volgend geslacht zal hen
'zegenen voor de onschatbare voorregten, die het
'aan de door hen te stichten inrigting van onderwijs
'te danken heeft. Door eendragt verbonden, streven
'zij naar een heerlijk doel; zij leggen vaste grond'slagen voor den bestendigen bloei der veenkoloniën,
'want: kennfe is rnagt!'
Het enthousiasme van Winkler Prins komt echter in
botsing met de harde realiteitszin van de Veenkolonialen.
Wildervank heeft overwegende bezwaren.
Er komen petities binnen, o.a. van ingezetenen van
de Zuidwending, om alsjeblief niet zo'n dure school
te gaan stichten. Ook de gemeenteraad is niet unaniem pro. Men verwijst naar de instellingen voor
m.o. die Veendam al heeft.
Maar een andere - grote - groep gemeentenaren
stuurt op 3 maart 1864 een adres aan de raad
met een sterk argument vóór de stichting van een
Hogere Burgerschool. Veendam, met zijn zeevaart,
die de laatste jaren geringe voordelen afwerpt,
zou volgens hen door een m.o. school de zonen
der zeelieden tot andere maatschappelijke bedrijven kunnen opleiden. Daarom, ate de gemeentefinanciën een bezwaar zijn, moet men een rijkssubsidie
aanvragen.
Na veel heen en weer praten en schrijven; nadat
Winkler Prins zijn plannen grondig heeft herzien de inrichting van de school wordt wat bescheidener
en op het aantal leraren en op hun salarissen wordt
beknibbeld - en nadat men heeft afgezien van een
nieuw gebouw, komt er uiteindelijk een curieus geheel uit de bus, dat zijn weerga in Nederland niet
heeft: een H.B.S., die een combinatie en een uitbreiding is van de bestaande instellingen voor voortgezet onderwijs. Ze omvat niet alleen de H.B.S.
met haar talrijke vakken, maar ook de Latijnse school
en de Zeevaartschool, terwijl er ook nog een voorbereidende school onder bestuur van de heer Boerma aan wordt toegevoegd.
Voorwaar een merkwaardig geheel, dat zijn toevlucht
vindt in het gebouw van de Zeevaartschool, en
waarvoor men een rijkssubsidie weet los te krijgen
van f 5000.— per jaar.
Laat ons nu dit instituut, dat zich jaarlijks zal vernieuwen, op zijn honderdjarige tocht gaan vergezellen.

D e GEMEENTERAAD van Vrndm-,
Gesien sajn besluit «ut ,deii 25 Hei IMê, No. 8 ,
waarbij op dek daarbij genoemden wet, is besloten tot
het oprigten, ter de»» gemeente, vaat eene hoogere burgerschool roet vijfjarigen cursus.
Gelezen de missive van Zijne Excellentie den Minister
van Binnenlandse!» Zaken, dd. 8', Augustus I L , No. 80S,
(Se Afdeeling).
(Jelet Of de verschillende betrekkelpe bepalingen der
wet »aa dea 2 Mei 1833, (lUaakihd No. 50).
Beeft, onder goedkeuring van Zijn- BseeUentie dea Minater van JJinnenlandsche Zaken, besloten vast te stellen
bet volgende
KEGLKMESiT van de hoogere B a r .
gersehool muit irfiQartgen ear»
• a s , vast d e Zcevaartkuadlfe
School en waa de Latljasene
School «e Feeadam.
A. Kooggre

Burgerichool.

Att 1.
De hoogere burgerschool te Veendam is eene school n a
vijfjarigen cursus, ingerigt naar de behoeften van de gemeente , «aar onderwijs wordt gegeven .ia al de vakken,
vermeld in art. 17 der wet op het middelbaar onderwijs n a
den 2 Mei 1868, (StaakUad No, 50). ,

Linksonder: Oproepingskaart voor het eerste toelatingsexamen
in 1866
Rechtsonder: Zegel van het Veendammer Gymnasium + 1830
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1866
Allereerst nog iets over de salarissen der - negen Veendammer leraren.
De saliëring van leraren bij het m.o. vertoont hoegenaamd geen vaste lijn. De meest grillige verschillen
komen voor.
In een tijd dat een onderwijzer f 400.— per jaar
verdient, een moderne-talenleraar aan een gymnasium met een volledige dagtaak f 900.—, een hoogleraar In de astronomie f 1800.—, ontvangt de directeur van een Rijks H.B.S. ƒ 3000.—, sommige
gepromoveerde leraren f 2400.—, niet-gepromoveerden f 1800.—. Vraag en aanbod beheersen voor
elk geval de salariëring. Soms wordt geklaagd over
te hoge traktementen bij het m.o.
In Veendam zal de directeur van de H.B.S. f 2500.—,
de rector van de Latijnse school ƒ 1800.— krijgen;
de salarissen der leraren variëren van ƒ 1800.—
voor scheikunde, via een afdalende trap over natuurlijke historie, Frans, wiskunde en Duits tot f 900.—
voor de leraar handelswetenschappen. De tekenleraar
verdient aan de H.B.S. ƒ 500.—, de leraar gymnastie
f 100.—. De portier van de school ontvangt naast
zijn emolumenten f 250.—.
Een vaste salarisregeling voor het docentencorps komt
pas in 1901.
Een van de kwesties die direct, in de eerste maand
de beste, aan de orde komt, is de mate waarin de
controle op de vorderingen der leerlingen dient te
geschieden. Aan het eind van iedere maand moeten
de leerlingen een soort examen afleggen, dat maar
24

Commissie voor het afnemen der examens aan de Zeevaartschool te Veendam in 1877. Van links naar rechts: H. Hillinga,
R. R. de Jonge, D. B. Bosscher, Dr. G. J. de Jager Meezenbroek (voorzitter), H. D. Hazewinkel, Dr. S. J. van Royen, P.
H. Hazewinkel

Mefst twee volle dagen in beslag neemt, ledere leerling krijgt op grond van dit maandwerk, waarover
een rapport wordt uitgebracht, een rangnummer, dat
voor de volgende maand zal gelden. En aan de leraren die de eerstvolgende maandagmorgen het eerste
lesuur in een bepaalde klasse hebben, wordt opgedragen om de leerlingen naar de opgestelde 'rangnommers' een plaats te geven.
Deze maandrapporten blijken niet te voldoen, 'wegens hun ondoelmatigheid en wegens de verwarring
en stoornis die zij in den gang van het onderwijs
brengen'. Ook de inspecteur vindt maandelijkse examens tijdrovend en onnut, wanneer er dagelijks gerepeteerd wordt - en geen 'collegie', maar les gegeven
wordt. 'Zeer zou ik 't evenwel aanraden', zo schrijft
hij, 'om driemaal 's jaars, tegen het begin der vacantiën over alle vakken schriftelijke opstellen te laten
maken, in de schooluren, onder het oog van de leermeester, en daarvoor overvloedig tijd te geven'.
Tenslotte geeft de Commissie van Toezicht, die zich
veel directer met de gang van het onderwijs bezig
houdt dan in later tijden, bij monde van haar secretaris,
Winkler Prins, als haar oordeel: 'Men moet 't maandwerk meer zien als een schriftelijke repetitieles'.

Boven: Brug over het Oosterdiep

bij

Bareveld

Geheel onder: Remise van de Eerste Groninger Tramway M i j .
in Wildervank: Van links naar rechts: goederentram, passagierstram en posttram. De jubel om de komst van de paardentram klinkt nog na in het f e e s t l i e d , dat In 1880 gezongen
werd:
'Weg met de omnibus,
Geef hem aan Turk of Rus!
Luid klinkt door heel Veendam
Het feestlied van de tram'

1867
Enkele losse berichten.
Op de lerarenvergaderingen worden zowel de leerlingen van de H.B.S. als van de Zeevaartschool behandeld, een uitvloeisel van de zeer bijzondere
organisatie van de school. Ook toehoorders zullen
als. gewone leerlingen behandeld worden.
's Zaterdags wonden er geen examens afgenomen,
omdat op die dag de Israëlieten niet mogen schrijven.
Men klaagt over te weinig licht op de leraarskamer.
'De reden van de schaarsheid der (petroleum) lampen
ligt ook al in de hoop van het 'post chaos lux', dat
de eventueel hier op te richten gazfabriek zal verspreiden dan langs wanden en langs diepen'.
Op een vergadering met de Veendammer leraren deelt
de inspecteur mee dat ieder der leraren franco met
hem kan corresponderen. Inspecteur rs in deze dagen
Dr. W. C. H. Staring, zoon van de beken-de dichter,
die evenals zijn vader op de Wildenboroh te Boekhorst bij Loohem woont. Zijn rayon is volgens maatstaven van een eeuw later vrij uitgebreid: de middelbare èn de landbouwscholen in Friesland, Groningen,
Drenthe en Overijssel.
De inspecteur verklaart zich tegenstander van een
dwangsysteem op school, maar evenzeer van een
'sleurgang'. 'De bentgeest der leraren moet altijd
sterk genoeg zijn om den bentgeest der leerlingen
ten goede te leiden'.
Zondag 24 november zal er in Leeuwarden een vergadering worden gehouden van het dit jaar opgerichte
Noorderdepartement van de eveneens dit jaar gestichte Vereniging van leraren aan inrichtingen van m.o.
Men vindt in Veendam zo'n verre 'buitengewestelijke
reis' naar Leeuwarden wel erg bezwaarlijk, vooral
omdat de winterdienst van de spoorwegen is ingetreden. Het komt er op neer dat zo'n reis een vol
etmaal in beslag zal nemen. (Bovendien zijn de kosten
niet gering: men berekent f 10.—). De moeilijke reis
zal moeten beginnen met een rit van Leininga's wagen, een omnibusdienst, die de verbinding onderhoudt tussen Veendam en Zuidbroek (station), met
hotel Everts in Veendam als startpunt. Het spijt de
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Veendammers, dat zij van de reis moeten afzien en
ze versturen daarom een telegram naar de collega's
in Groningen met de volgende Inhoud: 'Redenen niet
ter vergadering: winterdienst; agenda laat ontvangen.
Anders zeer genegen. Voorstel: vergadering Groningen Kerstvakantie. Lingbeek secr.'
Een van de eerste problemen die het Noorderdepartement te behandelen krijgt is de kwestie van de ongelijke eindexamens aan de H.B.S.-en. Men heeft immers gemerkt dat de provinciaal georganiseerde
examens niet slechts qua inrichting, maar ook in hun
eisen onderling uiteenlopen.
Tenslotte een dag vrijaf: 14 november is er geen
school: directeur en leraren zijn uitgenodigd in de
nacht van 13 op 14 sterrekundige waarnemingen te
doen. En wie 's nachts werkt, moet overdag slapen...

1868
We blijven in de vrije dagen: 23 mei wordt het monument van Heiligerlee, het nationaal gedenkteken ter
gelegenheid van de driehonderdste verjaardag van
de befaamde slag, plechtig onthuld. Hoe kunnen de
schooldeuren dan nog open blijven.
En de laatste dagen van oktober viert Veendam elk
jaar zijn herfstmarkt. Welke H.B.S.-er denkt dan aan
Frans of Stelkunde?
De klachtenbus meldt dat sommige leerlingen zich
buiten de school hebben misdragen tegenover de
pastoor. Ook misdragen sommigen zich tegenover
hun r.k. medeleerlingen. Verder heeft een leerling van
de voorbereidende klas om centen gespeeld, en dat
tijdens de lesl
Natuurlijk moet er worden ingegrepen. Op 11 januari
wordt ate maatregel aangenomen het laten terugkomen op een vrije middag, '....de luiaards enz. zullen
's Woensdags of 's Zaterdag-namiddags brommen en
de leeraar die laat brommen moet op de brombeeren
passen....'
De kwestie van de aansluiting l.o.-m.o. is zo oud als
de middelbare sohool zelf. De oplossing die in Veendam van den beginne af is gegeven: een Voorbereidende school verbonden aan de H.B.S., is honderd
jaar later voor velen een vrome wens. De leraren van
1868 willen er evenwel graag van af. Ook op de regionale vergaderingen van de vereniging van leraren
zijn voor- en tegenstanders van het systeem aan het
woord: sommigen willen een tussenschool tussen l.o.
en m.o. voor het geval de H.B.S. vijfjarig is, 'omdat
deze moet werken op het eindexamen'. Voor een driejarige achten deze sprekers het niet nodig. De Veendammer leraren vinden dat de kwestie op deze wijze
maar half opgelost is.
In tegenstelling tot vele andere scholen heeft onze
H.B.S. vanaf het begin een toelatingsexamen gekend.
Ook bij de overgang naar andere klassen moet een
soort examen worden afgelegd. Elders bestaat op dit
punt een grote verwarring, dit als gevolg van de grote
vrijheid die Thorbecke heeft gelaten, om aan het
begin van ieder schooljaar de gelegenheid te geven
naar verkiezen een voorafgaand examen af te leggen.
Verschillen zijn er in den lande vele tussen de
diverse H.B.S.-en, hoewel de practijk toch ook naar
een zekere mate van overeenkomst tendeert.
Een verschilpunt is bijvoorbeeld de aanvangstijd der
verschillende vakken. Terwijl men bijvoorbeeld aan
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Boven: Bocht Oosterdiep. Het eerste huis rechts van de tram
is het oudste Veendammer postkantoor. Het kleine gebouwtje,
twee huizen verderop, is het voormalige tolhuis. De foto is
van na 1913, het jaar waarin de tollen werden opgeheven
Daaronder: Remise van de E.G.T.M, aan het Beneden Oosterdiep te Veendam. Van beide kanten komen op de wissel een
personentram en een posttram

RIT MET DE PAARDETRAM
'Als Barend de remise bereikt, komt juist de tram rammelig
en log uit de lichttunnel rijden. Het paard snuift lange wolken
damp in de lampenschijn en klopt met de hoeven de hard
bevroren grond.
'Huil' schreeuwt Barend, ' 'k mout mitl'
Hij springt op het voorbalcon.
'Tied zat, meneer', stelt de bestuurder gerust, een jonge,
Barend onbekende man.
'Kwart noa acht mout ik ofvoaren'.
De wagon is leeg, als gewoonlijk. Men kan de dienst dan ook
met één wagen en één bestuurder af. Wel is voor en achter
over de groene verf eën grote gele zeven geschilderd, maar
dat is alteen voor het gezicht.
Het ruikt in de wagen naar stof en oude rook en de gele
latjesbank spot met alle comfort.
De conducteur wacht plichtsgetrouw tot de wijzers op zijn
zwaar zilveren horloge 8.15 wijzen. Dan klakt hij met de tong,
het paard schuddebolt, buigt de goedige nek en trekt; de wielen knarsen in de rails en krakend en bonkend begint de tram
te rijden.
Barend doezelt tevreden op het klok-klok, klok-klok van de
paardehoeven en laat zich gewillig schudden.
Pas als de huizen zich dichter rijen langs de weg, wordt hij
helder wakker, staat op en wankelt naar het voorbalcon voor
een praatje.
De bomen schieten met rukken langs hem heen; de machtige
paardebillen schuiven in gedweeë regelmaat langs elkaar en
daar beneden'vliegt in een flits de witte straat onder hem
weg
'
(Duut van Goor: De Klapbrug 1950 p. 32 e.v.)

vele scholen pas in de tweede klas met Engels begint,
vangt Veendam in de eerste al aan met alle talen;
overal elders begint men met natuurkunde meestal in
3, Veendam als enige reeds in 2.

1869
Te weinig jongelui uit Veendam e.o. profiteren nog
van het m.o., is het oordeel van de leraren. Zou dat
komen, zo vragen zij zich af, doordat de boeken te
duur zijn; of is het een gebrek aan ontwikkeling? Een
van de docenten pleit voor directe toetreding vanuit
het l.o. Een geschikte gelegenheid, om van de Voorbereidende school af te komen, zo vindt hij, is de
omstandigheid dat er nog steeds geen nieuwe oproep
voor de betrekking van hoofdonderwijzer geplaatst
is.
Men kent het m.o. nog te weinig. Lang niet alle leerlingen gaan bijv. door tot het eindexamen. De meesten gaan niet verder dan de cursus van het derde
leerjaar. Er is hier verder, zoals ook elders, een sterke
gewoonte ziöh als toehoorder te laten inschrijven,
waardoor men zelf zijn vakken kan kiezen als het
programma op een gegeven moment te zwaar blijkt.
A'l met al is en blijft het een groot probleem dat er
te weinig jongelui middelbaar onderwijs volgen, terwijl daarentegen de Ulo genoeg mensen trekt.
De sfeer moet anders wel gemoedelijk geweest zijn.
Wat ervan te denken als de directeur in conflict raakt
met een der leraren omdat die zich tijdens de lessen
couranten laat bezorgen of ze laat afhalen!
Het wordt de leerlingen wat aangenamer gemaakt door
de instelling van een oohtendpauze van tien minuten
tussen de lessen.
En als de morgen voorbij is, blijven vele buitenleerlingen over en stellen zich onder de hoede van de
concierge, die beneden in een kelderverblijf woont.
Volgens de instructie, hem in 1866 door B. en W.
verstrekt, mag hij een kop koffie, chocolade of thee
schenken of een glas bier, evenwel geen wijn, likeuren of sterke dranken, dit op verbeurte van zijn betrekking.
Leerlingen die uit de les verwijderd worden, moeten
zich aanstonds vervoegen bij de directeur, maar Dr. C.
Mensch vraagt zioh in zijn herdenkingsrede van 1951
af of ze dat wel altijd deden: 'Ik geloof dat sommigen
wel eens in de kelder afdaalden en van de concierge
als troost een glaasje bier kregen', merkt hij laconiek
op.

Huishoudelijk Reglement; over de maandrapporten,
toelatingskwesties, de lesprogramma's.
Een dwingende vraag in deze tijd is bijv.: 'Hoe komt
het dat er voor de exercitiën nog steeds geen wapens
zijn?' Een ander onderwerp van bespreking is het
schrijven van de inspecteur met het verzoek het gebruik te bevorderen van de 'systematische benaming
der maten, gewichten en weegtoestellen zooals deze
door de Regeering is voorgeschreven' (d.i. het metrieke stelsel). De leraarsvergadering vindt het wel
wenselijk dat de leerlingen ook de verhouding kennen
van de oude en nieuwe maten en gewichten.
Is het verder voor onze school niet aanbevelenswaardig, als men in de tekenles ging tekenen naar voorwerpen in gips, zoals men dat ook elders doet?

HOOGERE BURGERSCHOOL
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Ook de leraren houden van gezelligheid. In de baaierd
van vergaderingen - in 1867 zijn het er 17, het volgende jaar 21, terwijl 1869 de kroon spant met 27!
en het zijn soms bijeenkomsten van zeven uren achtereen.... - ziet een van allen een lichtpuntje: zouden
we niet voor gezamenlijke rekening een half anker
wijn kunnen aanschaffen? En hoewel sommigen er
niet vee) voor voelen om mee te betalen aan iets
waar niet iedereen altijd van kan meegenieten, komt
de wijn er tooh. Dat moet men tenminste opmaken
uit de mededeling van 1880, dat een der docenten de
wijnadministratie voert. Zelfs wordt de vergadering
dan wel eens gestoord doordat een enkeling soms
meer belangstelling Wijkt te hebben voor wat de wijnkelder levert, dan voor de woorden die ontsnappen
aan de wal der tanden des directeurs...
Al met ail lijkt ons de klacht niet helemaal ten onrechte, dat er teveel tijd gebruikt wordt voor 'administreeren, surveilleeren, vergaderen', enz., 'zoodat
het doceeren en opvoeden' er wat bij dreigen in te
schieten. Vergaderingen over de interpretatie van het

Technologie.
Natuurkunde
Soheikunde

<^L.p - ^ ,

Xa,uurlijkc historie.

-t i - ^ ^ . /f#z

Cosmographie.
SUmthutahoudkunde,

** "i\

StMtaSnrigtingcn

<Ü&

A.rdriikskundr.
Geschiedenis.
KedcrkwdMhe lot).
F n n f chc

tort.

3
%
</ r
r
?
<y s-

?
f
r
r ^

r-

r

Engclarhc m l
Hoogduitsche taal

3

thndleekeneti.

\A

sT

.\ \

r^~T

\\J vi V
-~

Kegllijmg Uckcnen.

<?r

t?

Schoooachrysen.

-1

4

Scheikundige oefeningea.

Afweiieheid

VEENDAM, den q

met

verlof

&

t^hu^^^-

27

1871
Natuurlijk zijn er ook lastige klassen. Een van deze
klassen wordt 'in den leer vrij goed bevonden, maar
onrustig in den handel'. Een andere klas wordt vrij
ongunstig gecensureerd, omdat 'bedriegen er een gewoon bedrijf schijnt te wezen; voor welke ondeugd
ook groote aanleg wordt bespeurd'.
Misschien dat hierdoor de leerlingen te weinig lezen.
De leraren vinden dat de school daarom een leerlingenbibliotheek zou moeten bezitten.
Aan de andere kant is men ook wel zo reëel, dat
men de klaohten van de leerlingen over overlading
van de leerstof serieus neemt. Van deze zijde vernemen wij: 'Wij hebben zoveel huiswerk, dat er bijna
geen tijd voor spel en liefhebberijen over blijft'. En
zelfs de inspecteur erkent, dat enige vereenvoudiging
van het programma en bovenal van het eindexamen
wenselijk ie.
'Er is teveel verscheidenheid van vakken waarin
onderwijs gegeven wordt, dan dat alle jongens die
alle goed zouden kunnen volgen'.
Dit alles is eohter vooral een gevolg van Thorbecke's
opvatting, dat men een groot aantal vakken moet aanbieden, opdat de leerlingen daaruit een keuze zouden
kunnen maken, en die lessen konden volgen, die zij
goed vonden te volgen. Doordat hij deze bepaling
niet goed heeft doordacht - de leerlingen moeten immers wel in alle opgesomde vakken, behalve gymnastie en schoonschrijven eindexamen doen! - worden
ze gedwongen óf volledig onderwijs te volgen óf
ze worden van het eindexamen teruggehouden, d.w.z.
ze worden maar toehoorders en laten de moeilijke
vakken schieten. Het besluit om toehoorder te worden
valt soms zelfs midden in een cursus! De sfeer in
de klas wordt bovendien nogal eens bedorven, doordat ook ouderen, die de schoolbanken al lang verlaten
hebben, maar hun kennis nog eens willen opfrissen,
zich als toehoorders laten inschrijven, zodat de leeftijd
van deze groep over het algemeen vrijwat hoger
ligt dan die van een normale H.B.S.-er.
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Overigens kan men het jammeren over te veel werk
ook tot een kunst - of een klucht - verheffen, als
een schrijver in den lande zioh over de H.B.S.-jeugd
ontfermt in de volgende tirade: 'Verstikt door den
weetwalm, walgend van de overladingen, zoekend
naar bedriegélijke misleiding van den onderwijzer
en onverschillig voor de begrippen der autoriteit,
sluipen zij lamlendig over het prozaïsche straatplave'isel zonder inwendige tevredenheid, onbekend met
de zalige vreugde over eigen vorderingen....'
De gemeente Veendam begint steeds zwaarder de
lasten van de streeksohool, die de H.B.S. is, ondanks
het predikaat 'gemeentelijk', op haar te smalle schouders te voelen. Daarom richten B. en W. zich tot het
Rijk om de H.B.S., de Zeevaartschool en de Latijnse
school over te nemen. In een schrijven ondertekend
door Thorbecke, wordt dit door Den Haag geweigerd.

Dat bonkte en brandde en gruif. en zaaide in d' haide aaske,
Dat splitte en sluig en huig en laodde in tjaalk en taaske,
En snee de grond aan törven en baggelde 't moeras —
't Was net of nou de schepping pas aan 't begun hier was'
Geert Teis Pzn

1872
De gebrekkige litteraire vorming, waarvan in het vorige jaar al sprake was, zou wellicht verbeterd kunnen
worden, oppert leraar Lingbeek, door het organiseren
van spreekoefeningen in de vorm van disputen, korte
voordrachten, kleine toneelvoorstellingen of het opzeggen van verzen. Een commissie ad hoc werkt deze
suggestie uit en komt enige maanden later met het
voorstel om eenmaal per maand een bijeenkomst van
anderhalf uur te houden en te oefenen 'door de voordracht van verzen, comediestukjes en het houden van
vrije voordrachten of disputen.... Het flink spreken
zou echter het goed weten niet overbodig maken'.
Het 'flink spreken', het de-clameren lijkt ons evenwel
iets, waartoe ook de Veenkolonialen van 1872 slechts
onder grondige leiding gebracht zouden moeten worden. In ieder geval ligt in dit initiatief van de heer
Lingbeek het startpunt van de reciteervereniging, de
groep die de voorloopster geacïht mag worden van
de pas veel later ontstane schoolclub.
We Wijven in de boeken. In september is deel 4
van- de eerste Nederlandse Encyclopedie, de 'Winkler
Prins', waaraan ook leraren van onze school hebben
meegewerkt, voor de schoolbibliothek gearriveerd.
Voor diezelfde boekerij biedt Ds. A. Winkler Prins
een honderdtal werken uit zijn bezit aan. Het docentencorps besluit van deze royale gift bericht te doen
aan de schoolbladen en de plaatselijke couranten.
Aan de directeur is onderhands kennisgeving gedaan,
dat er voor de cursus '72-73 een aanvraag zal ge-

Een van de eerste mechanisch ingerichte landbouwschuren.
Schuur van Hotze aan het Oosterdiep, die later voor de
doorbraak naar het nieuwe gedeelte van Veendam werd afgebroken

daan worden om een of meer meisjes op de H.B.S.
geplaatst te krijgen. De zaak wordt op de leraarsvergadering 'kortelijk bedebatteerd', de voordelen worden
opgesomd - uitbreiding van het leerlingenaantal! en het blijkt dat niemand ernstige bedenkingen tegen
inwilliging van een eventueel verzoek heeft. In september van dit jaar komen inderdaad voor het eerst
meisjes op de H.B.S. Een van hen is de dochter
van leraar Lingbeek.
Veendam is daarmee de eerste gemeentelijke H.B.S. en de eerste vijf-jarige - die meisjes toelaat. De toelating van Aletta Jacobs tot de drie-jarige Rijks-H.B.S.
van Sappemeer - met steun van Thorbecke, die de
'verhoogde ontwikkeling' van de vrouwen niet vreesde, maar haar integendeel hield 'voor eene weldaad,
die aan de maatschappij zal bewezen worden' - heeft
elders nogal wat misprijzen veroorzaakt. De inspecteur
van het m.o. in Holland is er niet voor; anderen willen 'geene vermeerdering van macht der vrouwen' en
in Harlingen wordt nog in 1874 de bepaling in het reglement opgenomen, dat meisjes niet kunnen worden
toegelaten. Het zou nog tot 1906 duren, voordat meisjes op dezelfde voet toegang tot de Rijks H.B.S.-en
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werd verleend als aan jongens. Vanaf dat jaar is
het niet meer nodig een verzoek tot toelating in te
dienen.

1873
De te enge band van de H.B.S. met de Zeevaartschool blijkt niet te voldoen. De leiding van beide
instituten wordt gesplitst, maar de inwoning blijft
voorlopig nog. Dr. de Jager Meezenbroek zal zich
weer alleen met de Zeevaartschool bezig houden; Dr.
E. Huizinga wordt de nieuwe directeur van de H.B.S.
Tegelijk wordt het rijkssubsidie voor de H.B.S. verhoogd tot f 8500.—.
Doordat het aantal leerlingen van de zeevaartschool
vermeerderd is, moet er op de gangen meer gesurveilleerd worden. De - nieuwe - directeur van de
H.B.S. zal in minnelijk overleg treden met de directeur van de Zeevaartschool 'tot raming der beste
maatregelen omtrent de bewaring der orde'. Het
loopt echter allemaal niet zo gemakkelijk. Zelfs ordebepalingen zijn voor beide inwonende instellingen
verschillend. Als een H.B.S.-leerling nalatig of traag
is, krijgt hij een sleohte aantekening van de leraar.
'Deze bepaling is niet van toepassing op de Zeevaartschool' (!) Ook andere bezwaren worden steeds
meer gevoeld; als er bijv. examens voor zeelieden
zijn, komen de lessen van de H.B.S. in het gedrang.
Het blijkt dan ook voor beide partijen beter als eind
1874 de zeevaartschool een eigen onderkomen zoekt
en vindt in de Nieuwe Laan (in het gebouw dat in
1966 nog dienst doet als Muziekschool). Zes jaar na
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Boven: Het verschepen van fabrieksaardappelen
Onder: Demonstratie met de eerste zichtmachine te Wildervank
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Monument voor meester Klaas de Vrleze In Bareveld
Deze self-made man, die in samenwerking met burgemeester
T. Borgesius van Oude Pekela — de 'Latijnse boer' — de
waarde van kunstmest had leren kennen, heeft op alle mogelijke manieren propaganda voor het gebruik van de nieuwe
meststoffen gevoerd. In zelfgemaakte toneelstukjes voerde hij
Else, de boterboerin' op, die potas brandde uit paardebonenstro; hij riep een dienstmeid te hulp om te getuigen dat het
hoekje van net grasveld, waar zij het gebruikte waswater neerwierp, beslist groener was dan de rest van de bleek. Graag
vertelde hij van zijn eigen eerste experimenten, hoe hij nl. in
het half-donker wat potas, bij een apotheker gekocht, op een
perceel aardappels had uitgestrooid, dat met stratendrek bemest was. Veel vertrouwen had hij er niet In gehad, maar het
had hem niet weinig verrast, toen inderdaad een voor potas
gunstig resultaat werd verkregen

de verhuizing verliest Veendam zijn zeevaartschool,
nadat in 1878 door instelling van een rijksexamen
voor stuurlieden de uitreiking van diploma's aan de
eigen zeevaartschool is opgeheven. De belangstelling voor de zee zal de Veendammers echter bijblijven.
Wat de zee verliest, wint het land. Al in het vorige
jaar was een verzoek binnengekomen - waarschijnlijk
afkomstig van de reeds dertien jaar bestaande landbouwvereniging Veendam, de oudste kern van de in
1889 opgerichte Veenkoloniale Landbouwbond, die
op haar beurt in 1903 zou fuseren met de Noord-Nederlandsohe Boerenbond tot Veenkoloniale Boerenbond - om landbouwonderwijs aan de H.B.S. te
geven. Voorlopig komt er nog weinig van. Beter gaat
het een paar jaar later. In 1876 organiseert de handelsvereniging industriae Sacrum, de latere Handelsvereniging Veendam e.o., in samenwerking met
het bestuur van 'De Werkmansvriend' en onder
het genot van subsidie van het Nutsdepartement en
het Gemeentebestuur, een winteravondcursus voor
ambachtslieden in het gebouw van de H.B.S. De
officiële benaming van het instituut is 'Avondschool
voor Nijverheid en Landbouw', een combinatie dus
van Landbouwschool en Ambachtsschool en als zodanig de voorgangster van de latere Technische
school èn van de Rijkslandbouwwinterschool. De
directeur van de H.B.S. wordt tevens hoofd van
de Avondcursus; leraren van de H.B.S. geven er
les, terwijl de landbouwvakken worden toevertrouwd
aan het kundige Dalster schoolhoofd K. de Vrieze.
Zit 't in '73 met het landbouwonderwijs nog niet
gemakkelijk, ook een verzoek om zangonderwijs in
het lesrooster op te nemen haalt het niet. De gemeenteraad vindt dat er 'voldoende gelegenheid
bestaat tot het bekomen van onderwijs in de zangkunst bij den muziekmeester Bos'. Zangmeester Bos
is dan ook de spil waarom heel wat Veendam's
verenigingsleven draait. Nog in 1888 is hij dirigent
van een gemengd koor van 20, van een vrouwenkoor van 15, tevens van een kinderzangkoor van 40
en van een koraalvereniging, eveneens van 40 leden.
Dat zijn overigens nog niet alle koren die hier
ter plaatse bestaan. Er is nog een zangvereniging
'Harmonie' met 24, en een mannenkoor 'Crescendo'
van 16 leden. Ook het toneel, - in ieder geval een
poging daartoe, - heeft vele beoefenaars: in hetzelfde jaar '88 is het aantal rederijkerskamers uitgebreid tot zeven!
Daarnaast werkt nog een tekenschool, met in '73
totaal 39 leerlingen.
We blijven even buiten de school .
Er wordt een werkliedenvereniging opgericht, als
onderafdeling van de Algemene Nederlandse Werklieden Vereniging van '71, die zich ten doel stelt
de 'bevordering van onderwijs en schoolgaan van
kinderen van werklieden; het oprichten van ziekenen ondersteuningsfondsen en winkels'. De vereniging
komt al spoedig in het bezit van een eigen broodbakkerij.
Zowel overheid als maatschappij doen pogingen de
armoede te lenigen.
Ongeveer 16% van de jaarlijkse gemeentebegroting
wordt aan dit doel ten koste gelegd. Er bestaan drie
naai- en breischolen met totaal 83 leerlingen o.l.v.
een drietal onderwijzeressen; er is een vereniging tot
werkverschaffing onder de zinspreuk 'Eigen brood
bovenal'. Als werkversöhaffingsobjecten kent men,
zoals elders, het kloppen van keien, touwpluizen, dozen plakken en matten maken. Tenslotte hebben de
verschillende kerkelijke gemeenten hun eigen armbesturen.
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1874

1876

De heer D. H. P. de Zeeuw is benoemd tot leraar
in de gymnastiek, op een jaarwedde van ƒ 600.—.
Gymnastiekonderricnt is er van af het begin der
school gegeven. De nieuwbenoemde functionaris
krijgt de opdracht 'een afzonderlijk locaal voor de
gymnastiek te stichten op een perceel grond van het
zoogenaamde gemeenteland, zoodat in de leemte,
welke ten dezen bestond wordt voorzien'. Men zou
zich kunnen indenken dat de gymnastieklessen, zoals
die tot dan toe gegeven werden op de zolder van de
school, niet hebben bijgedragen tot een goede orde
in het gebouw....
Dit nieuwe gebouwtje, dat vele jaren voor het gymnastiekonderwijs is gebruikt, is na de dood van de
heer De Zeeuw in 1911 door diens zoon aan de gemeente verkocht. Bind 1965 is het met de grond gelijk
gemaakt om plaats te maken voor een nieuwe muziekschool.
In 1875 zijn door de gymnastiekleraar de oefeningen
met het geweer en de exercitiën naar genoegen geregeld, nadat de geweren, gekocht bij de Artillerieinrichting te Delft, zijn gearriveerd. In datzelfde jaar
vraagt hij of de gymnastieklessen ook mogen worden
gegeven tijdens de schooltijden. Men zal er zijn gedachten eens over laten gaan,.... maar besluit om de
'gymnastiseerlessen' voorlopig buiten het normale
lesrooster te houden. Pas in '92 zijn ze er in opgenomen. Maar terwijl de leerlessen 50 minuten duren,
krijgt de gymleraar er maar 30 toegewezen, een regeling die al bestond in Groningen, Warffum en
Sappemeer. In de practijk blijven er door het heen en
weer lopen van school naar het lokaal niet meer dan
twintig minuten over. En als de leerlingen na de
gymnastieklessen te laat op school verschijnen, verontschuldigen ze zich: 'de klokken lopen niet gelijk'! Het ommetje door de Kerklaan was dan ook niet in
het rooster opgenomen...

De school bestaat tien jaar. Van de zijde der leerlingen wordt aangedrongen op een feestelijke viering.
Met veel sukses wordt het treurspel 'Joan Woutersz'
van H. J. Schimmel opgevoerd. Waarom het nu juist
een treurspel moest zijn...?
Er zijn bij gelegenheid van dit feest foto's gemaakt.
Een ervan hebben we kunnen terugvinden.
Het interieur heeft in dit Itistrumjaar een kwastje gekregen. Daarom wordt aan de leerlingen 'voorzichtigheid op het hart gedrukt bij het gebruik van pennen
en leijen op de nieuw geverfde banken'.
Maar met de Veendammer zeevaart gaat het hard
achteruit Waren er hier in 1858 nog 174 zeeschepen
ingeschreven, in 1866 152 en in 1868 136: in 1876
zijn het er nog maar 87. Vijf jaar later is het aantal
teruggevallen tot 44, terwijl in 1886 het aantal nog
maar 18 is.

Sport is in deze tijd nog een omstreden zaak. Als
het huiswerk slecht wordt gemaakt en de resultaten
navenant zijn, is de eerste vraag: Hgt het soms aan
de 'belangstelling die de jongelui tegenwoordig voor
andere zaken, bijvoorbeeld sport betoonen?' (1892).
Een vraag van 1914: moet de school zich met sport
bemoeien? Antwoord: 'Sport of welke andere verstrooiing moet niet aangemoedigd worden; wel geleid'.

De Gymnastie-school van D. H. P. de Zeeuw

1878
Enkele ingezetenen van Veendam dienen bij de gemeente een petitie in, waarin ze de oprichting bepleiten - met rijkssubsidie - van een H.B.S. voor meisjes.
Waarschijnlijk zal deze nieuwvorming de 'School voor
Jongejufvrouwen' moeten vervangen, die op de bovenverdieping van de (merendeels jongens) H.B.S. is
gevestigd, maar wier lokaliteiten zo goed mogelijk
van de andere schoolklassen zijn gescheiden....
De actie heeft overigens geen sporen achtergelaten.
Een andere zware kwestie wordt aangesneden door
de bekende moderne Hervormde predikant ds. H. U.
Meijboom. Hij vraagt de gemeente of hij vier uren
per week in een der lokalen der H.B.S. godsdienstonderwijs mag geven. De gemeente vindt het goed,
ais hij zelf voor vuur en licht wil zorgen. Vijf jaar
later vragen enkele predikanten om zo mogelijk in
elke klasse één uur per week tussen de lesuren
disponibel te krijgen voor godsdienstonderwijs. De
leraren vinden dat de gevraagde regeling nadelig zou
inwerken op het m.o. en alzo niet is aan te raden.
De vergadering acht het zelfs niet aanbevelenswaard
de schoollokalen überhaupt voor godsdienstonderwijs
beschikbaar te stellen! Een illustratie voor de matige
geestdrift voor de kerk, misschien nog meer voor de
onverschilligheid die de 'liberalen' of vrijzinnigen aan
de dag leggen.
Een nieuwe toekomstmogelijkheid voor bezitters van
H.B.S.-diploma's wordt geopend door aanneming van
de artsenwet: H.B.S.-ers kunnen voortaan behalve
voor ingenieur ook medicijnen studeren.

1879
De bekende Friese radicaal Dr. Vitus Bruinsma wijst
op een vergadering van het Noorderdepartement op
een mogelijkheid de toelating tot het m.o. soepeler
te maken. Men moet, aldus inleider, 'het oordeel over
de geschiktheid overlaten aan het gemeenschappelijke
overleg van de leerkrachten van het lager en middelbaar onderwijs'.
Een nuchter oordeel van een buitenstaander.
Een blik op de economie laat zien dat de gunstige
landbouwjaren waarmee ons land sedert 1850 verrast
werd, rond 1880 voorbij zijn.
De 'Ghampagnejaren', waarin de boertjes - naar het
woord van H. Floland Holst - slapend rijk werden: ze
kochten gouden hoofdijzers en piano's; ze lieten de
aartsvaderlijke spaarkous liggen om klanten te worden
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Rechts: Een snikke voor de wal. Het paard wacht geduldig
Geheel onder: Leraren In 1876. Foto, genomen achter het scheikundelokaal
Van links naar rechts. Staande: H. P. N. 't Hooft, Dr. M.
Woudstra, S. J. H. Brugmans, D. H. P. de Zeeuw. Zittend:
Dr. S. J. van Royen, Mr. M. G. L. Jorlssen, Dr. E. Huizinga,
H. Hillinga, W. Lingbeek.
Onder: Petitie van 1878 van een aantal gemeentenaren om in
Veendam tot de oprichting van een aparte Meisjes-HBS te
komen.
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Geheel onder: Een groep derde-klassers uit 1883 o.l.v. A. van
der Laan, leraar wiskunde

van de commissionnairs in effecten; - deze tijd, die
zijn hoogtepunten had gehad tijdene de Krimoorlog en
'70/'71, is definitief geschiedenis geworden. Net als
in de periode 1818-1849 breekt er een crisis uit, die
nu, doordat de wereldhandel zoveel intenser is geworden en de Amerikaanse granen de Europese
markten veroveren, een slepend karakter krijgt en
vijftien jaar zal voortduren.

1880
Na het mislukken van de aardappeloogsten van '79
en '80 is de werkloosheid groot. De kranten staan
vol met aankondigingen van verkopingen en veilingen.
Maar het platteland is ontwaakt. En het socialisme
is in aantocht.
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1875.

REGELING VAN HET SCHRIFTELIJK EXAMEN.

Vrijdag,

18 Junij, voormidd. Nederlandsoh,
namidd. Boekhouden,

3 uren.
„ „

Maandag,

21 .,

voormidd. Engelsen,
namidd. Hoogduitsch,

„ „
„ „

Dingsdag,

22 .,

voormidd. Fransch,
namidd. Werktuigkunde,

„ „
„ „
„ „
„ ,,

Woensdag, 23

„

voormidd. Natuurkunde,
namidd.
id.

Donderdag, 24

„

voormidd. Scheikunde,
namidd.
id.

„
„ „

v

Vrijdag,

25 „

voormidd. Stelkunde,
namidd. Trigonometrie,

„ „
„ „

Maandag,

28 „

voormidd. Meetkunde,
namidd. Beschrijvende meetkunde,

„ ,,
„ „

Dingsdag,

29 „

voormidd. Kegtlijnig teekenen, )
.
j onbepaald,
namidd.
ld.
)

'SGRAVKNHAGE, 21 Mei

1875.

De Minisier van Binnenlandsche Zaken,
HEEMSKERK.

Het is de van oorsprong Oostfriese maar in '71 genaturaliseerde hereboer D. R. Mansholt die de beweging hier binnenhaalt. Aanvankellijk woonachtig in
Eexta, later in Meeden, komt hij in correspondentie
met de radikale denkers van zijn tijd, Multatuli en
Ferdinand Domela Nieuwenhuis.
Evenals deze twee is Mansholt een fel bestrijder
van alles wat op oorlog lijkt en tot in de Nieuwe
Rotterdamsohe Courant protesteert hij tegen de gang
van zaken in Atjeh.
In de aanvang betekent de socialistische agitatie nog
maar weinig.
De eerste propagandatocht van Domela Nieuwenhuis
door Groningen en Drenthe, door Mansholt georganiseerd in de strenge winter van '80/81, wordt zelfs
een fiasco. In Assen trekt hij nog publiek op zaterdag
8 januari '81, als hij zijn pleitrede houdt voor algemeen
kiesrecht en de liberalen hun egoïsme en partijdigheid verwijt. Zijn rede in Winschoten wordt slechts door
een klein auditorium bijgewoond en als Domela op
15 januari in de oude Veenkoloniën komt, kan zijn
lezing zelfs geen doorgang vinden wegens een te
geringe opkomst van het publiek. De belangstelling
in Wildervank bestaat uit drie, in Veendam uit twee
personen!
Als Domela's veertiendaags tournee is afgelopen, beklaagt Mansholt zich in de Provinciale Groninger
Courant van 22 januari over deze staaltjes van belangstelling.
Ligt 't 'm aan de vinnige koude, vraagt hij zich af?
Maar hoe komt het dan dat in zekere plaats - en
wie herkent in het volgende niet Veendam - de sociëteit zo druk bevolkt was? 'Er zijn in die plaats
vele middelbare en lagere leraren, van lager en middelbaar onderwijs, vele fabrikanten, ambtenaren, landbouwers, een handwerksliedenvereniging met een
groot aantal leden', maar luisteraars zijn niet verschenen....

1881
Advertenties in deze jaren geven het bewijs dat er
in de directe omgeving van Veendam nog grote lappen veen aanwezig zijn. We bedoelen de herhaalde
aankondigingen van de verkoop van straatvuil, baggeraarde en ier uit de steden van Noord- en West-Nederland. Advertenties uit Groningen, Leeuwarden, Sneek,
Zwolle, Haarlem, Amsterdam, ja zelfs Emden. Stadsvuil en compost, 'eene volledige, humusrijke, natuurlijke meststof, zorgvuldig bereid, verzadigd en doortrokken van puike beerstoffen', die bij elke verlangde
hoeveelheid per schip en per spoor geleverd kunnen
worden.
Pas na het in gebruik nemen van kunstmeststoffen zal
het veen 'm snel tempo uit deze streken verdwijnen.

34

1883
De nieuwe tijd breekt in de jaren '80 door, zij het
met horten en stoten. D e gemeenteraad wijst een
verzoek van de H.B.S. af om een Alpha-gazmaohine
v o o r het onderwijs in de scheikunde te m o g e n aanschaffen.
—
Het Nedenlandsch
Huishoudkundig
Congres,
dat
eind juni onder voorzitterschap v a n W i n k l e r Prins
in Veendam gehouden wordt, staat op het standpunt dat kunstmest niet als mest, maar als een
aanvulling van stalmest en compost b e s c h o u w d moet
w o r d e n en neemt op voorstel van de voorzitter als
conclusie aan, 'dat het gebruik van kunstmest als
algemeene mest v o o r de V e e n k o l o n i ë n niet is aan
te bevelen, doch dat het wenschelijk moet w o r d e n
geacht, er als bijmest proeven mee te nemen'.
Twintig jaar later, op een c o n g r e s in 1905, w e d e r o m
in V e e n d a m , komt men op dit besluit terug, en
verklaart: 'De kunstmest is hoofdzaak, stalmest en
compost zijn bijzaak g e w o r d e n ' .

HOTEL EVERTS bijgenaamd 'De Wildeman', vanuit Veenlust
gezien.
'Hier was het centrum, hier rumoerde het dorpsleven en aan
het grote massieve Hotel Café ,De Harmonie', dat met zijn
bovenramen over de brug en over het dorp heenkeek, kon
men de welvaart van Veendorp lezen.
Het stond daar, hoog en ongenaakbaar, neer te zien op de
logge turfsohepen, die moeizaam de draai namen, waarbij het
luie donkere water tussen roer en achterste werd weggeperst
en toornig bleef wielen, als het schip reeds door het gapende
bruggat gleed.
De Harmonie was een zeemanskroeg: gedurende de zomermaanden stond het wat vereenzaamd en bood slechts herberg
aan de passagiers voor de omnibus en later de paardentram
en aan weinige vaste klanten, veelal notabelen.
Maar in de barre wintermaanden straalden zijn lichten over
het diep: de Harmonie was klaar voor de scnipperssoclëtelt,
voor de vergaderingen en de feesten van het Zeemanscollege;
in de Harmonie vond de zwierigheid, die het dorp gegrepen
had, haar hoogtepunt.
Zo was het in de goede dagen van weleer
'
(Duut van Goor: De Klapbrug 1950 p. 11)

35

Boven: Bocht Oosterdiep laatste kwart 19e eeuw

VEENLUST
'Toen de zeilvaart verliep, had de Harmonie zijn reden van
bestaan verloren. Het werd een reizigershotel met veel lege
kamers. De kleine man vond er zijn weg niet heen.
Een tweede zware slag voor Obbes hotel was de oprichting
van de sociëteit voor fabrikanten en notabelen, schuin tegenover de Harmonie.
Dit 'Veenvreugd' was eerst niet meer dan een eenvoudig laag
en breed herenhuis, totdat twee commissarissen op de Parijse
tentoonstelling een heel houten paviljoen hadden opgekocht,
dat in stukken naar Veendorp werd verscheept en daar op
nieuwe fundamenten opgezet.
Het was rijk en royaal: een waranda over de hele breedte,
met brede trappen ter weerszijden, zware leuningen en sierlijk
besneden pijlers. Een concertzaal met goudleren behang en
crème schuifdeuren tot boven aan het plafond, die slechts met
moeite door één man opengeschoven konden worden. Een
kegelbaan was er aangelegd en in de grote oude tuin werd
een muziektempel gebouwd. Verenigingen die het betalen konden, gaven hun uitvoeringen in de Veen vreugdzaal en de
enorme kachel in de feestzaal van de Harmonie begon te
roesten'
(Duut van Goor: De Klapbrug 1950 p. 13)

Geheel boven: Hotel 'De Unie' aan het Oosterdiep
Boven: Oud-Veenlust als landhuis in 1880, bewoond
mevr. wed. Mr. E. H. Engelkes-Engelkes.
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Het Congres van 1883 heeft in Veendam de noodzaak aan het licht gebracht van een behoorlijke
ruimte om vele bezoekers van elders te kunnen ontvangen. Resultaat is de stichting van een nieuw
zalencomplex, 'Veenlust'.
Tenslotte voor 1883 een fraai staaltje reglementenNederlands.
'De vierde klasse, te beginnen jaarlijks omstreeks
de Kerstvacantie, en de vijfde klasse gedurende
den geheelen cursus zal steeds op den teekenzaal
gedurende de uren voor het rechtlijnig teekenen
aangewezen, gelegenheid vinden, om onder toezicht
en leiding van den leeraar in het rechtlijnig teekenen,
de meetkundige constructiën te vervaardigen, die
door den leeraar in de wiskunde daartoe aan de
leerlingen zijn opgegeven. Daartoe zal laatstgenoemde leraar elke week aan den leeraar in het
rechtlijnig teekenen een lijstje doen toekomen der
constructiën die deze week aan de orde zijn'.
Begrepen?

Muntendammer koopman
'Des morgens, als't begint te dagen,
Gaan wij op weg en zwerven rond,
Terwijl wij onze mandjes dragen;
En blijven altijd door gezond
Wij geven lekkre appelsienen
Voor weinig geld, en goede waar.
Maar nimmer knollen voor citroenen
Zegt, dames, heeren, is 't niet waar?'
Uit de revue: 'Wie goan vervoaren' 1911. Tekst van A. D. J.
van 't Hooft

Onder: Fabrieksarbeiders

1885
De Nieuwe Veendammer Courant schrijft op 5 augustus: 'De bouw van ijzeren vaartuigen komt meer
en meer in gebruik; èn het laat zich aanzien, dat
deze de van hout gebouwde vaartuigen op den duur
zullen vervangen, aangezien de van ijzer gebouwde
schepen belangrijk goedkooper te onderhouden zijn
en minder diepgang hebben en gevolgelijk voor het
gebruik voordeeliger zijn'.
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Boven: Zigeuners in de omgeving van Bareveld. + 1900

Drie dagen hiervoor vergadert bij Eggens in Gasselternijveen de werkliedenvereniging 'Tot heil van
allen' te Stadskanaal, om ter plaatse een nieuwe
afdeling te stichten. Sprekers zijn de bekende Nutssprekers G. Jaxon Deelman, voorheen lange tijd
onderwijzer aan de lagere school in de Kerklaan,
en de verenigingspenningmeester Hannema. De laatste opent met het voorlezen van een vers 'Geldwinnen'; Deelman bespreekt vervolgens drie maatschappelijke gebreken: 'dat men van anderen
verwacht, wat men door zich zelven verkrijgen moet;
vervolgens dat men teveel wenscht en te weinig wil
en tenslotte dat men de tering niet naar de nering
zet'. Hannema besluit de vergadering met een gedicht
'De arme daglooner' door J. Irwnerzeel Jr.
Die arme dagloners hebben het inderdaad niet best
in deze dagen. Ook in de landbouw niet. Na 1870
is de trek van boerenarbeiders uit Duitsland, de
zgn. Hollandganger, naar ons land opgehouden.
Daarna vindt er een trek in omgekeerde richting
plaats: emigratie naar Duitsland, naar de steden,
naar Amerika.
Voorjaar '85 levert onze streek een groot contingent
landverhuizers voor de Nieuwe Wereld. Uit Meeden,
Stadskanaal, Wildervank, Dallen en Pekela vertrekken op 27 maart zestig personen.
En waar de regering in gebreke blijft met het uitstippelen van een duidelijke sociale economische politiek, probeert de maatschappij de nieuwe tijd met
haar problemen te begrijpen. En oplossingen te vin-
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Onder: 'k Heb zo laank met de rommelpot gelopen,
'k Heb gain geld om brood te kopen
Foekebatterij, foekebatterij,
Geef mie 'n sintje, den goa 'k veurbij!
Mouder, zet mien kinnekopke op,
t' Oavend komt mien vrijer;
Komt hai nait, 'k hoal hom nait:
Neem hom in mien aarm nait.
Scheepkes van drij weken,
Loat de zaailkes streken
Hoalt de zaailkes in de top,
Geef mie wat veur de rommelpot

den. De Centrale Landbouwersorganisatie In de
Veenkoloniën, die weet, dat een Veenkoloniale
bouwboerderij van 20 ha. met een jaarlijks verlies
van ruim f 80.— werkt, verdiept aioh in de problematiek. De op de jaarvergaderingen in de jaren
'80 behandelde onderwerpen zijn: het importeren van
nieuwe aardappels uit de Verenigde Staten; verbetering van de waterafvoer in de Veenkoloniën; de
levering van straatvuwl aan de landbouw; de waarde
van compost van de verschillende stedelijke belten;
de wenselijkheid om aan Hogere Burgerscholen
landbouwscheikunde te onderwijzen; verlaging van
de vrachttarieven per spoor.

1886
De nieuwe tijd komt binnen in een ouderwetse omgeving, ondanks de 180 petroleumlampen of revertières die hun licht over de straten laten schijnen.
Een fraaie contrastwerking biedt het volgende v.erhaail.
Zondag 18 juli starten 's morgens tien over negen
vanuit Veenlust zeven leden van de pas opgerichte
wielerclub 'De Pijl' o.l.v. de captain der club.
Hoornblazer is een der leden, die tevens lid is der
Zwolse velocipèdeclub 'Celeritas'. De verschillende
rijwielen welke bereden worden zijn meest afkomstig
uit het magazijn der firma Otté te Groningen. En
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Onder: De 'photographisohe opname' bij het hunebed van Gieten
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behalve deze Bicycles - met hun voorwielen van 50
tot 54 inch diameter, dus ca. 1.20 tot 1.30 meter!,
in de wandeling een 'hoge Bi' genoemd - merkt men
tevens op een Kangaroo. Een Kangaroo is een soortgelijke fiets, maar met kleinere voorwielen. De pedalen drijven ook niet rechtstreeks de as van het
voorwiel aan, maar dit geschiedt via twee kettingen
links en rechts van het voorwiel. Terwijl de rijders
gedurende het grootste deel der tocht 'aan twee'
rijden, wordt bij het oversteken van wissels en bij
het passeren van rijtuigen 'op rij' gecommandeerd.
Om 10.53 uur is men in Hoogezand, waar een plaatselijke wielrijder zich bij de groep aansluit. Als men
even later, weer op weg, zonder moeite 'op rij' rijdende, de vrij sterke helling van de Hogebrug op en
af rijdt, wenst de Hoogezandster zich niet aan een
dergelijke oefening te wagen, en blijft daar achter,
zodat zonder hem de tocht wordt voortgezet. Door
het dorpje Foxham wordt iets sneller gereden, wegens de buitengewoon grote nieuwsgierigheid en
schreeuwlust van de jongere bewoners van de plaats.
Om 12.15 uur bereikt men Zuidlaren, waar twee wielrijders van de Groninger v.c. 'De Mug' de Veendammers begroeten bij het Bondshotel, waar men
zich daarna aan een uitstekend diner te goed dpet.
Op de terugtocht, die om 3.10 uur aanvangt, beoefenen enige rijders het kunstrijden. In slingerende beweging stuiven zij voorwaarts, met het gevolg, dat
een der rijders een 'header' maakt. Over het algemeen
voldoet deze tocht, die via de Hogebrug en het
Meedemertol'hek gaat, buitengewoon goed. Terwijl de
machines, steeds voldoende van olie voorzien, gedurende de tocht geen aanleiding tot vertraging opleveren. Alleen de berijder van de Kangaroo kan bij
het oversteken van de wissels zijn rijwiel niet geheel
in bedwang houden, zodat hij enige malen opzij valt.
Maar telkens bestijgt hij snel weer zijn machine.
En de hinderlijke Muntendammers, èn het herhaaldelijk gebruik maken van zijn zakdoek op deze warme
dag brengen deze rijder dikwijls in gevaar. Maar
zonder ernstige ongelukken bereikt men om 7.05
Veenlust, en rijdt onder het blazen van een fanfare
zeer geregeld 'op rij' het hek binnen onder grote
belangstelling van ingezetenen en vreemdelingen.
Op de volgende tochten doet men achtereenvolgens Assen aan, Slochteren, Gieten, Stadskanaal,
terwijl de elfde, de laatste en feestelijke 'Cluptocht',
op zondag 25 en maandag 26 mei '89 Ter Apel als
doel heeft.
Soms moet op zo'n tocht wegens de brandende hitte,
een parasol worden opgestoken, en krijgt men zodoende het bewijs, dat een dergelijk zonnescherm
uitnemend van dienst kan zijn voor wielrijders. Vaak
vindt men onderweg een zaal, waar men ,recht genoeglijk' verpozing neemt, terwijl anderen er het
zaal- en kunstrijden beoefenen. Zo bij de wed. Braams
in Gieten en in hotel Dopper in Stadskanaal. De
rijwielen die gebruikt worden, zijn meest bicycles,
maar ook bicyclettes, een enkele maal een tandem,
soms een 'Rover' of een of meer hoge tweewielers.
De 'Rover' Is een echte 'fiets', dus met twee kleine
wielen van gelijke diameter en kettingaandrijving op
het achterwiel; de bicyclette is de Franse aanduiding
voor dit type, dat met zijn massieve banden ook
'safety bicycle' genoemd wordt. De benaming Bicycle
wordt meer gebruikt voor de 'hoge Bi'.
Men maakt kennis met de Groninger afdelingsconsul
der A.N.W.B., welke vereniging opgericht was in 1883.
Op een van de tochten wordt op ongeveer vijftien
kilometer rijdens van Gieten halt gehouden bij het
grote hunnebed, teneinde daar een photographische
opname te maken. Op de zonderlingste en meest
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eigenaardige wijze groepeert men èn vélo's èn rijders tussen de logge stenen, en niettegenstaande een
kleine regenbui aanbreekt en allen onder de stenen
een droge zitplaats vinden, heldert de lucht spoedig
op en verkrijgt men nog een aardig beeld.
Het beeld was naar het oordeel der heren nog geen
100%, reden waarom men bij een volgende keer het
experiment herhaalt. Evenwel is het felle zonlicht zeer
hinderlijk, en na ongeveer drie kwartier gewacht te
hebben, dat een wolk voorbij zou drijven, komt een
gunstig ogenblik. Na dit zware karwei laaft men zich
in Gieten met een bescheiden middagmaal, bestaande
uit spiegeleieren, pannekoeken, voorafgegaan door
spuitwater, rijnwijn, rood, etc...
De feestelijke intocht naar Ter Apel wordt nog opgeluisterd door een 'Melyphon', een soort handdraaiorgel. De vélo's zijn vanwege de grote afstand goed
verpakt op wagens geladen en over het algemeen is
deze eigenaardige rit hoogst gezellig. Vooral in de
dorpjes, welke men passeert, ziet men duidelijk de
grote verbazing der 'kaffers' bij het zien der beide
wagens met de 'kanonnen' (vélo's) op de ene en de
'acrobaten' met hun draaiorgel op de andere, alles
zogenaamd op weg om te Winschoten een voorstelling
te geven, terwijl het 'damespersoneel' achteraan zou
komen. Een der tochtgenoten wordt als directeur van
het 'spul' aangewezen, een andere als 'solozanger',
terwijl een derde gratis kaartjes onder de 'gelovige
inboorlingen' uitdeelt.
Aldus de belevenissen van een club uit de tijd, dat
vélooipèderijden nog behoort tot de exclusieve genoegens van enkele bevoorrechten.
Nog een bericht, nu van elders.
In 1899 bepaalt de gemeenteraad van Groningen, dat
een voetganger voor een velocipede niet behoeft uit
te wijken.
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1890
Enkele tijdopnamen.
'ledere dame, die de dwaasheid heeft zeker lichaamsdeel een kunstmatigen omvang te geven, weet bij
ondervinding, hoe lastig die verhooging is, wanneer
zij wil gaan zitten. Om in dit euvel te voorzien, is er
eene machinerie in aangebracht, die het verhoogde
deel doet dichtslaan, zoodra het oorspronkelijke deel
zijne rechten doet gelden'.
Uitspraken van het kantongerecht in Zuidbroek:
Veroordelingen ter zake van vissen zonder akte; ter
zake van diefstal van gras en haver. Een arbeider en
een scheepsjager ter zake van 'samen ziich in vereeniging ophouden op verboden tijd in eene tapperij'.
Een spekslager wegens het schuiven met een huifkar
op de publieke voetstraat. Een boerin terzake het
weiden van vee op een openbare weg; een sjouwerman omdat hij zich in kennelijke staat van dronkenschap bevonden heeft op een publieke weg.
Weer wat schoolnieuws.
De trappen in de H.B.S. raken overvol. Op voorstel
van een der leraren worden er door de voorsteller
duidelijke pijlen aangebracht, één voor het verkeer
naar boven en één voor de omgekeerde route.
Uitvoerig wordt gediscussieerd over het huiswerk. Dit
is niet de eerste, nooh zal het de laatste keer zijn.
Het blijkt dat de 'middelmatige' leerlingen aan huiswerk besteden:

Midden Verlaat met tolhuis en tolhek

Klasse I
II
lil
iv
V
25%
34%
37
34
34 uur per week
De leraren willen dit beperken en stellen als norm:
12%
14%
17
16 15% uur per week
d.w.z. twee a drie uur per dag.
De waardering van het werk wordt uitgedrukt in de
becijfering 1 tm. 8.
Het cijfer 5 betekent 'even voldoende', 8 'uitmuntend'.
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1891
De H.B.S. in het zilver! In de leraarsvergadering van
2 mei deelt Dr. P. Schuringa, de directeur mee, dat
in de vergadering van de commissie ter voorbereiding
van 'het 25-jarig feest het plan ter sprake is gekomen
'tot opvoering van een gelegenheidsstukje, waarin op
snaaksche wijze historische guiterijen, door de leerlingen uitgehaald, werden ten tooneele gevoerd'. Als
melodie voor dit schetsje zal men o.m. gebruik maken
van de wijze van 'Die Wacht am Rhein'. In de loop
van het gesprek blijkt het dat de directeur zelf de
auctor intellectualis van dit plannetje is. De leraren
vinden het dan wel in goede handenl
Op het feest zelf houdt de bejaarde Ds. A. Winkler
Prins de feestrede, waarin hij de hele voorgeschiedenis van het middelbaar onderwijs en de tot standkoming van de H.B.S. uit de doeken doet.
In 1882 had hij afscheid genomen van het door hem
zo geliefde Veendam. Hij vertrok naar Amsterdam,
vandaar later naar Lisse, om vanaf 1895 de laatste dertien jaren van zijn leven in Voorburg te slijten.
Maar zijn liefde bleef uitgaan naar de Veenkoloniën.
Reeds in 1883 keerde hij er terug om het 36e Nederlandsche Landbouwcongres te presideren. In 1891
houdt hij er de feestrede ter gelegenheid van het
vijfentwintig jarig bestaan van de H.B.S., waarin hij
de verzuchting slaakt: 'Hoe velen toch, die even als
ik, in de eerste helft van deze eeuw aan min of
meer gebrekkige scholen hunne kennis hebben opgedaan, zuchten met mij: 'O, mochten de jaren onzer
jeugd terugkeeren, al was het alleen om den heerlijken vijfjarigen cursus aan eene hoogere burgerschool te doorlopen!', en: 'De hoogere burgerschool
van Veendam is als het ware voor u eene tedere
moeder....'
Dr. Schuringa schetst in een vervolg de situatie
waarin de school zich op dit moment bevindt.
En voor het overige is het feest.
Feest 'is 'het ook voor die leerlingen uit de hoogste
klassen, die na een geslaagd examen met hun diploma
uit Groningen kunnen terugkeren. Want zo is het
systeem: eindexamens worden geregeld door de provincies. Elk jaar benoemt de Commissaris des Konings een commissie, waarvan de leden gerecruteerd
worden uit de leraren van de 5-jarige H.B.S.-en,
waarvan leerlingen aan het eindexamen deelnemen.
En diegenen die dit systeem willen wijzigen en omzetten in schoolexamens zijn doorgaans geen leraren
van die scholen zelf. Dezen zouden omwille van vele
factoren - de objectiviteit is niet de minst belangrijke
- de bestaande regeling van '68 het liefst laten voortleven. Toch komen er wijzigingen: eerst in 1901, als
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Boven: Dr. P. Schuringa. Directeur van 1882 tot 1901
Linksonder: Ingang van de Kerkstraat + 1890

Examens Hoogere Burgerschool
te Veendam.
Aan OUDERS e» VOOODEN wordt
herinnerd , rial de TOEI.ATIW«NE X A M E N S voor de Hoogere Burgerschool alhier Kallen gebonden worden op W o e n s d a g
11 J n l l , '• morgens fl> en D o n d e r d a g 1 8 J u l i , 's
morgens 8 uur.
Tevens wordt bekend gemaakt, dat de OVERGANO.H.
EXAMENN sullen plaats hebben op V r i j d a g 18
J u l i en Z a t e r d a g I I J u l i , telkens dus voormiddag» van 9 tot I S en des namiddags van 3 tot 5
u r e , tot bijwoning van welke o v e r g a u g N - e x a m e n *
alle belangstellenden worden ttitgenoodigd door
dm directeur.
S t l l l H I V I J I .

het schriftelijk gedeelte voortaan op de scholen zelf
gemaakt wordt en het mondeling in de gemeente door
de Commissaris aangewezen; vervolgens in 1920 als
de examens volledig op school worden afgenomen.
En het went allemaal snel genoeg. Ook de objectiviteit is goed verzekerd.

1892
Wat klein nieuws.
De leerlingen blijven te lang 'onder de klok praten',
totdat de gymnastiekleerlingen terug zijn uit de les.
Lastige leerlingen worden 'aan de muur' geplaatst.
Helpt dit nog niet, dan moeten ze maar uit de les
verwijderd worden.
De tekenleraar reist naar Amsterdam, waar hij in het
Rijksmuseum op rijkskosten afgietsels kan uitzoeken van beeldhouwwerken en andere gipswerken die
voor de tekenles geschikt zijn.

1893
Andere leraren hebben weer andere zorgen aan hun
hoofd.
Na het optreden van Domela Nieuwenhuis in '85 in
Veendam is de hier opgerichte afdeling van de
Sociaal-Democratische Bond in ledental steeds toegenomen. Tweemaal per week houdt men vergadering.
Maar de buitenwacht merkt er in 1893 vooralsnog
weinig van. Zelfs de namen van de bestuursleden zijn
een onderwerp van de algemene fluistercampagne.
Allerlei gissingen doen de ronde, welke gissingen de
heer A. Engelsman, leraar geschiedenis en aardrijkskunde aan de H.B.S., aanleiding geven om in de
Veendammer Courant van 13 januari openlijk de verklaring af te leggen, dat hij niet is een der 'hoofden
van de socialisten'. Hij wil echter wel als volksleider
optreden, maar dan in een andere zin: hij wil in
Veendam een soort Toynbee-beweging in het leven
roepen, teneinde de gebleken sociale belangstelling
in een goede bedding te leiden.

1894
Terug naar rustiger regionen.
De Veendammer gymnastiekvereniging LUBACH heeft
haar grootste tijd achter de rug. De vorig jaar opgerichte vereniging THOR bloeit daarentegen, met haar
twee afdelingen.
De wielerclub VIOS houdt zich voornamelijk bezig
met zaal- en kunstrijden.
Opgericht wordt de voetbalvereniging LOOK OUT.
In 1905 zal deze club een fusie aangaan met VITESSE
en vanaf dat ogenblik VEENDAM gaan heten.
In deze tijd moet in Veendam ook de eerste Röntgenfoto gemaakt zijn, en wel door Dr. Schuringa. Het
slachtoffer is de rijwielhandelaar Thedinga in de Kerklaan, die bij het schoonmaken van zijn jachtgeweer
per ongeluk een kogel in zijn voet kreeg.

1896
De eeuw van de electriciteit kondigt zich aan.
En de H.B.S. krijgt toestemming om voor de natuurkundeafdeling een vonkeninductor aan te schaffen ten
behoeve van het onderwijs in de Electriciteit - een
woord dat met eerbied moet worden uitgesproken en
daarom met een hoofdletter geschreven. Kosten van
het toestel f 146,25.
En het contact tussen de gemeente Veendam en de
Nederlandsche Bell- en Telephoonmaatschappij heeft
als resultaat de aanleg en de exploitatie door de
maatschappij van een telephoonverbinding.
Vier jaar later krijgt Veendam als een der eerste
dorpen in de provincie zijn eigen electriciteitsnet door
de stichting van de Electriciteitsmaatschappij Veenkoloniën. De afgunst hierop inspireert, volgens prof.
Keuning, Geert Teis tot de boosaardige anecdote van
de Veendammer Wind....

Men kan zich echter afvragen, aldus becommentarieert
de pers deze mededeling, of Veendam wel een plaats
is als Londen (!), waar de Toynbee-hall een centrum
is van populaire voordrachten, waar met de werklieden en hun vrouwen boeken gelezen en besproken
worden, kunstbeschouwingen gehouden en muziekcorpsen gevormd en aldus een hogeschool is van het
volk en tegelijk een school van vriendschappelijke
omgang tussen de standen.
Het voorbeeld van de sociaal bewogen Veendammer
predikant Ds. J. van Petegem bewijst overigens, dat
aan goede leiding onder de paupers en armen grote
behoefte bestaat.
Een andere leraar, de gymnastiekleraar De Zeeuw,
voert in dit onrustige jaar het woord in Finsterwolde,
als daar op 2 februari een 'Partij van Orde' wordt
opgericht. Ook B. L. Tijdens is daar als spreekbuis
voor deze anti-socialistische krachtenbundeling. 'Het
terrorisme, door een hoopje sociaal-democraten in
het Oldambt overgebracht - ordeverstoringen, 'baljoagn', brandstichtingen, vernielingen in fabrieken,
schietpartijen en andere demonstratieve acties - is in
elk geval verderfelijk'.

Tweede-klassers van de cursus 1900/01
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1898

1900

Van verschillende kanten wordt in Nederland er op
aangedrongen het aantal opleidingsmogelijkheden
aan de H.B.S.-en te vermeerderen. Het principe van
Thorbecke, dat vooral buiten de Staat om initiatieven
moeten ontstaan op onderwijsgebied - waarvoor de
wet ruimte laat -, blijkt velen tot nieuwe vormen te
wekken.

Ondertussen gaat het onderwijs rustig zijn gewone
gang.
De dagindeling is eenmaal gemaakt. Lessen worden
gegeven en min of meer grondig gevolgd en verwerkt.
Is de schooltijd afgelopen, dan gaat ieder zijns
weegs; voor de leraren is de sociëteit een welkome
afleiding in hun bestaan. En het biljart vindt ook onder
de wetenschapsoverdragers uitstekende beoefenaars.

Zo worden er in dit voorjaar verschillende vergaderingen in Veendam gewijd aan de bespreking van de
missive die door de voorzitter van de vereniging van
leraren is opgesteld.
Interessant is hierbij dat onze leraren een van de
stellingen die bij de missive gevoegd zijn, amenderen
en wel in die zin, dat de twee-jarige bovenbouw van
de H.B.S. (na een voorgestelde onderbouw van vier
jaren, waarvan het eerste een voorbereidend karakter
zou moeten dragen), gesplitst zou worden in twee afdelingen, van welke de ene hoofdzakelijk gewijd is
aan de wis- en naturkunde, de andere aan de letterkunde en de handelsvakken. Vijf jaar later wordt in
deze geest door de vereniging een hervormingsplan
opgesteld. Maar eerst in 1921 wordt in een algemeen
wetsontwerp - dat overigens niet verder in behandeling is geweest - aan deze denkbeelden vorm gegeven. Door enkele K.B.'s van het jaar '23 wordt
evenwel de stichting van litterair-economische afdelingen aan H.B.S.-en mogelijk gemaakt. Veendam
wacht er dan niet langer meer mee: in '25 zal de
afdeling er komen.

Rechts: Wildervank. Op het eiland rechts de vlaggestok, waaraan op de dag van de vergadering van het zeemanscollege
de collegevlag werd gehesen
Onder: Wildervank. Beneden Oosterdiep met de molen van
Rieks Mulder bij de 11e Laan
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1901
De nieuwe eeuw vangt aan met een vrij sterke wisseling in de leraarsbezettingen. Duidelijk wordt dit gemanifesteerd in de functiewisseling van directeuren.
In 1901 wordt Dr. Schuringa opgevolgd door de heer
Krediet, die na twee jaar zijn plaats verlaat voor Dr.
Jensema. En ook deze ziet na twee jaar zijn opvolger
komen, in de persoon van Dr. Huisken.
Nog enkele personalia: De eerste lerares, mej. Mees,
laat op 9 juli 1901 weten dat ze niet op de avondvergadering kan komen, omdat ze 'geen lantaarn aan
de fiets' heeft.

1903
De beoordelingsnormen worden van nu af: de cijfers
1 tm. 10; '5' is 'even voldoende'.

Linksboven: Veendam. Beneden Dwarsdiep
Links: De korenmolen van Kiel-Windeweer
Onder: De leraren van 1903. Zittend van links naar rechts:
J. van Voorthuysen, J. A. Meursinge, mevr. H. M. MeursingeAlting Mees, C. Krediet (directeur), J. W. Pik
Staand van links naar rechts: F. de Korte, P. K Lulofs- E A
Lösener, C. H. L P. Stracké, K. Vlieg en D. H. P. de Zeeuw
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1904
Maar ook het schoolgebouw levert in deze jaren
nieuws, spoedig zelfs veel.
In 1904 wordt er officieel een - gemeentelijke - landbouwwintersonool in geopend met de heer J. Kok als
eerste directeur.
Boven: Leraren in 1910.Van links naar rechts. Zittend: Mr. L. J.
Huber, F. de Korte, Dr. H. F. Huisken, E. A. Lösener. Staand:
A. D. J. van 't Hooft, W. Wesselink, C. H. Stracké, J. van
Voorthuysen, W. Timmermans, J. Renier; uiterst rechts: D. H.
P. de Zeeuw, naast hem A. M. Smith
Onder: De eerste vliegmachine te Veendam. Demonstratievlucht in 1906 georganiseerd door de heer W. Wolderlng op
een groot stoppelveld.
Leunend tegen het toestel de Franse piloot. Links van hem
de heer Wolderlng. De gedemonteerde machine was per trein
verzonden. Door het oponthoud bij de douane kwam ze echter
niet op tijd in Veendam, reden waarom de demonstratie de
eerste dag niet doorging. Men ziet de spandraden nog opgerold hangen

1905
Die nieuwe inwoning is kennelijk maar een noodoplossing. Het gebouw heeft immers zijn beste tijd
gehad.
Dat is de enige conclusie die te trekken is uit het
jaarverslag van Dr. Huisken over 1905. Het gebouw
van de Hogere Burgerschool laat zeer veel te wensen
over, aldus de rapporteur. Trappen en gangen zijn te
smal, enkele lokalen somber; de vloeren scheefgezakt; de ramen tochten door; de turfkachels verspreiden niet altijd een aangename geur en de petroleumverlichting moet nodig vervangen worden; enige
lokalen lijden aan roet en rookwater. De lekken die
voor en na ontstaan zijn, zijn weliswaar in de meeste
gevallen spoedig verholpen. Maar de enige radicale
oplossing zou zijn een volkomen nieuw gebouw, aangepast aan de eisen van de tijd en het huidige peil
van het onderwijs.
Toch worden in 1906 de petroleumlampen nog vervangen door een eleotrische verlichting.

1907
Elk jaar gaat de gemeente Veendam zwaarder de last
van het middelbaar onderwijs voelen. Als bovendien
de helft van de leerlingen afkomstig is uit andere
gemeenten, die geen cent in de exploitatiekosten bijdragen, vindt zij 't veel juister, dat het Rijk de H.B.S.
overneemt.
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Zij richt dus een adres aan H.M. de Koningin met
een desbetreffend verzoek. Een half jaar later komt
het antwoord: Den Haag reageert positief.
Weer na een half jaar wijzigt de minister zijn standpunt: het Rijk wil wel, mits de gemeente zorg zal
dragen voor een nieuw gebouw, waarna het Rijk verder voor het onderhoud zorgt. Juni 1908 gaat de raad
hiermee accoord, maar een maand later, als het contract wordt opgemaakt, neemt het Rijk een bedrag
voor de stichting voor zijn rekening en stipuleert
daardoor dat de helft van het gebouw rijkseigendom
wordt, zodat de aanvankelijke bepaling, dat het geheel
weer aan de gemeente zou toevallen, indien na verloop van tijd het gebouw niet meer voor het bestemde
doel zou worden gebruikt, komt te vervallen.
Als de kwesties van eigendom, financiering en verantwoordelijkheid tot in finesses geregeld zijn, kan
er gebouwd worden.
De rijksbouwkundige J. A. Vrijman ontwerpt een massaal gebouw in Palladiostijl, een gymnastiekzaal en
een conciërgewoning, op een terrein achter de Kerklaan gelegen, oostelijk van de Oude Ae. Hierdoor zal
een stuk particuliere grond en een stuk sportterrein
moeten worden opgeofferd; ook zal er een woning
in de bocht van de Kerklaan moeten worden afgebroken en een weg richting-noord worden aangelegd.
De aanbesteding wordt uitgeschreven; laagste Inschrijver blijkt de combinatie G. A. van der Wal uit
Kootstertille en G. K. Postma uit Groningen, aan wie
de gunning wordt verleend: f 96.764, .
Ook de aankleding van het gebouw zal geld kosten;
er moet een Benoid-gastoestel komen (de school
moet immers zelf gas kunnen produceren ten behoeve van de lessen in de soheikunde: een gasbedrijf
bestaat nog niet); kosten ƒ 975,—; een gedenksteen
in de hal moet f 200,— kosten.
Alle kosten van de bouw bijelkaar (dus inclusief de
grondaankopen) zijn f 130.267,35%.

Geheel boven: De eerste bioscoop in Veendam. Geëxploiteerd
door de heren Duut en de Graaff
In e e n
'
,
boog boven de ingang, in letters van gloeilampen, wit en schitterend als een sterrebeeld aan de vrieshemel,
staat het er:
ELECTRO B I O S C O P E

......De motor pakt. Met razend snelle harde klapjes klikklakt
de film langs het beeldvenster; het wordt een droog ratelend
geluidje; een vinnig gerikketik door het donker brommen van
de motor
Maar ineens beginnen de figuren te trillen, te
schokken, een regen van verticale zwarte lijnen loopt over het
doek: de film klappert feller
Wat is er? Wat gebeurt er?
Is het kapot? Floep, weg beeld
(De operateur), die met
de linkerhand de wild ronddraaiende aandrijfzwengel remt
schuift met de rechter de lantaarn weg en zegt plechtig: 'Einde
van de eerste acte'.'
(Duut van Goor: De Klapbrug 1950 p. 153 e.v.)
Daaronder: De Snelpersdrukkerij van Schuur: boekhandel,
speelgoed- en behangwinkel en in het midden het kantoortje
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Onder: Het sportterrein, In 1908 aangelegd op een gedeelte van
het Veenlustterreln

1908

Paardenrennen, harddraverljen vormden lange tijd een der
attracties van Veendam, en trokken bezoekers van heinde en
ver. Later, toen de auto zijn intrede deed en de motorsport
populair begon te worden, werden naast de harddraverljen
op het sportterrein grasbaanraces voor motoren georganiseerd,
welke een nationale bekendheid genoten

O n d a n k s de bouwerij zal er toch geleerd moeten w o r den. Er zijn evenwel een aantal leerlingen d i e teveel
lichaamsbewegingen in d e v r i j e lucht maken. En deze
sport w o r d t zo hartstochtelijk b e o e f e n d , 'dat h e t l i chaam des avonds zooveel rust behoeft, dat de lust
v o o r het leeren d e r lessen o n t b r e e k t " . . .

De revue 'Wie goan vervoaren' (1911) zingt van de glorie van
het sportterrein:
'Wat voor schoons mag zijn,
In 't groote Amsterdam;
Daar is geen sportterrein
Als hier in Veendaml
En dan die Veenlusttuin
Biedt zooveel schoons U aan,
Dat U vast zegt: ik blijf hier,
Ik wil hier niet vandaan
't Is de glorie van Veendam,
Dat sportterrelnl'

1909
Over liohaamsoefeningen in de vrije lucht gesproken.
Van het departement komt een schrijven binnen 'handelend over het gebruik en het vervoer van rijwielen
wanneer die worden aangewend voor dienstreizen.
De vergoeding voor zulke reizen per rijwiel kan worden gedeclareerd, mits niet hoger dan tegen 5 ets.
per KM, en dat. daarbij tollen en vervoer van het
rijwiel kunnen worden in rekening gebracht. De totaalkosten imogen echter niet hooger zijn dan de reis
per spoor bedragen zou'.

Rechts: Het Sportterrein met omgeving tijdens de Verkooptentoonstelling 1923
Foto KLM-Aerocarto n.v.
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1910
Zijn dienstfietsen nog langer nodig, nu de Noordooster Locaalspoorweg gereed gekomen is? Wellicht
niet. Maar misschien is het dan ook mogelijk de
nieuwe spoorverbinding ten nutte te maken van het
middelbaar onderwijs in de Veenkoloniën. Hoe?
'Kan er iets gedaan worden opdat de dienstregeling
den leerlingen van buiten gelegenheid bood op tijd
ter school te komen en naar huis te gaan?' is de
vraag van de leraren aan de directeur. Deze antwoordt
dat door hem moeite gedaan wordt de treinloop van
Stadskanaal zo geregeld te krijgen dat de leerlingen
ervan kunnen profiteren. (I)
Even een berichtje uit het rijke rode leven.
De socialistische voorman Schaper treedt op in Appingedam. Een anti-revolutionair debater is uitgenodigd om met de socialist van gedachten te wisselen.
'Men wenschte echter van a.r.-zijde in geen geval
met den heer Schaper te debatteren, zolang hij de
uitdrukkingen 'smerige bende' en 'smerige dompers',
aan de rechterzijde toegevoegd, niet heeft teruggenomen en daarvoor verontschuldiging gevraagd heeft',
zo bericht de Nieuwe Veendammer Courant.

En Geert Teis liet zich verleiden tot de volgende ontboezeming
over 'onniebus' en traain, waarbij het moderne verkeersmiddel
duidelijk wordt gezien als een typische exponent van een
k i l l e , zich in partijstrijd oplossende nieuwe tijd
Wat was 't binnen tou gezelleg,
Elk dei haar 'n proatje kloar,
En meneer en boer en borger
Zat hail nuver bie mekoar
Moar dei tieden bin verbie, hur.
En dei komen ook nait weer
Kiek ais, dei neimoodse mensen
Bin gain hounder uut ain t o o m ,
Ze hebben, zoas ze in Drente zeggen,
Gain poar klompen uut ain boom.
Bin padie lu van aander mainen
Van kerke of schoule of zowat hen
Dat viogt mekoar moar in 't gezichte
En raagt en roast aal wat dat kenl
D'aïn is van de klerekoalen,
Liberoal dei kammeroad,
De daarde van de sosioalen
En vaier vrijzinneg demokroat;
Dei nummer vieve is ook wel kristelk,
Moar is histories nog terbie,
Hou ken dat aalmoal zunder roezie
Nou in ain buzze, verdikkemiel
Paiter gaait noa grode kerke,
Geert gaait noa dei klaaine doar,
Geessie noa zoo'n tussenbaaiden,
Roulf is hailseldoat zowaor!
Giene preekt zuls in 'n schure,
Kees is offerschaal den, man,
Kloas is pedegoms, dat wait Ie,
Dompelder bin Sjoerd en Jan,
Dei is rooms en dei is jeude,
Hai is grof en zij is fien,
Dei menist en dizze lutters
Weer 'n aander niks meschien
Ken
Nee
Mit
Dat

Het gloednieuwe

station-Veendam

' M e t den Noord-Ooster-Locaal
Komen wij hier aan,
Toen in 't busje allemaal
Tot in de Kerklaan
Het valt ons toch nog erg mee,
Dat reisje naar Veendam,
Want vroeger kwam j e van Zuidbroek
Hier met den paardentram'
U i t de revue ' W i e goan vervoaren' 1911
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ain onniebus dat baargen?
hur, dat mot in de traain,
'n schotje tussen baaiden,
ze nander moar nait z a i n l "

Pagina 51: De lommerrijke buitens aan het Westerdiep, in het
begin van onze eeuw ten offer gevallen aan de moderniseringsgruwel. W i e w i l er nog beweren, dat het Veenkoloniale
landschap geen fraaie momenten kent?
De foto's geven te zien: Somerlust (linksboven), daaronder
Vredenrust en Buitenwoei (rechtsboven)
Midden rechts: Omgeving Buitenwoei
Geheel onder: Centrum Kerklaan ± 1910
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Boven: Groepsfoto, gemaakt bij de opening van het nieuwe
schoolgebouw, 25 april 1911
Men ziet hier o.m. (van links naar rechts): nr. 3 Dr. C. Cremer, nr. 4 A. Hazewinkel, nr. 7 J. van Voorthuysen, nr. 9 A.
Smith, nr. 14 J. Overeinder, nr. 18 (naast de heer Overeinder)
L. Huber, nr. 19 C. Stracké
(Van rechts naar links): nr. 1 F. Spiekman, nr. 4 Mr. E. A.
Smidt (kamerafgevaardigde), nr. 8 F. Drenth, nr. 9 K. Meihulzen, nr. 10 Dr. L. Stoel (directeur), nr. 11 Dr. E. Jensema (ouddirecteur), nr. 12 Jhr. Mr. Dr. A. E. van Beresteyn (burgemeester), nr. 14 mej. A. van Wering, nr. 16 Mr. C. C. Geertsema
(commissaris der Koningin), nr. 20 Mr. N. Wilkens.
Rechts: Detail van de vorige foto met burgemeester Van
Beresteyn (met wandelstok) en rechts van hem directeur Stoel
en tussen beiden in oud-directeur Jensema (met bolhoed)
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Boven: Exterieur van het nieuwe gebouw

1911

H. B. S. te Veendam.
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Een half jaar later dan bedoeld was, namelijk in het
begin van dit jaar, is de nieuwbouw van de H.B.S.
gereed.
25 april: 'Wie goan vervoaren'. Officiële opening en
overdracht aan het Rijk.
26 mei: de eerste leraarsvergadering in de nieuwe
Rijks H.B.S.
Wat doen we met het oude schoolgebouw? Och,
midden in het centrum van de plaats is er altijd wel
een bestemming te vinden. Burgemeester Van Beresteyn heeft zijn plannen al in zijn hoofd.
Hij tracht mensen bijeen te krijgen om een Openbare
Leeszaal en Bibliotheek te kunnen oprichten. 20 april
wordt de eerste vergadering gehouden; de statuten
en het huishoudelijk reglement worden in de loop
van het jaar goedgekeurd, maar de gemeente - net
verlost van de zware lasten van het middelbaar onderwijs - verwerpt de aangevraagde subsidie. In november van het volgende jaar keert de gemeenteraad
echter op de dwalingen haars weegs terug; kent de
subsidie toe en geeft het oostelijk gedeelte van de
oude H.B.S. in erfpacht aan de O.L.B.
Juli 1913 vindt de aanbesteding plaats van de verbouwing; de bekende Zeister architect Jan Stuivinga,
die onder Beresteyn verschillende gebouwen in Veendam heeft gezet (gemeentehuis, Buitenwoei - de
ambtswoning van de burgemeester -, de Uloschool en
enkele particuliere woningen) ontwerpt de nieuwe inrichting.
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ii.
PR O O R A M M A

„Kind du kannst tanzen," wals
uit de operette „Die geschiedene
Frau"
Leo Fall.

IL Wie goan vervoaren.
Kleine Revue in een Bedrijf.
TEKSTBOEKIE

NWIJDINGSFEES'
NIEUWE R. H. B. SCHOOL
TE VEENDAM,
op 25 A P R I L 1911,
des avonds
te half acht ure

PERSONEN:
Mevrouw van Venendam
Adr. Teljer.
Jantine Habéjes, haar pleegdochter,
directrice eener Midd.school Martha Dojcs
Willem Rijks, uit den Haag
H. Buzeman.
Pietje Sport
H. P. Drenth
Roelof Reiziger, leider van een Lissonereisgezelschap
. . E. L. Venema.
Arie Brom, uit Amsterdam,
H. J. Smith.
Mevr. Brom—Kakel, zijn vrouw. Reis- Diev. Schuring.
Keesje, hun zoontje,
T. H. Mulder.
gezel- J.
Oom Jasper, een doove,
H. v. Heuveln.
schap.
Klaas Klomp, boer,
J. E. Holthuis.
Maartje, zijn vrouw,
Amclt. Luinge.
Jan Courage, zeeman,
J. de Vricze
Jan Salie,
H. v. Hcuveln,
Scholieren van Jantine
Lucie Dojes,
A. van Heyn. Bosch, Eng,
Takens, J. Rollema, H,
Mandema, Al. v. d. liaan.
L. Brongers, J. Wilkens, A,
Wilkens, E. Rademaker,
R. Verwey.
Drie Muntendammers
Eng. Takens,
L. Brongers,
E. Rademaker.
Een Schoorsteenveger
L. Brongers.
Een Telegrambesteller
J. Wilkens.
De handeling valt voor te Veendam, op het PrinsHendrikplein en in de Kerklaan, voor de oude Hoogere
Burgerschool.

Rechtsboven: De revue 'Wie goan vervoaren', op tekst van A.
D. 1. van 't Hooft, op de avond van 25 april 1911 in Veenlust
uitgevoerd
Onder: Trappenhuis van de school In 1911
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Geheel boven: Studiezaal in de Openbare Leeszaal en Bibliotheek
Boven: De Jeugdleeszaal in het voormalige HBS-gebouw aan
de Kerklaan.
Steun voor de jeugdl
Rechtsboven: Openbare Leeszaal en Bibliotheek met links het
politiebureau. Situatie tot vóór de verbouwing in 1960
Rechts: Het nieuwe Buitenwoei, ambtswoning van burgemeester Van Beresteyn.
Architect Jan Stuivinga
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Het overige deel van de vm. H.B.S. zal tijdens de
eerste wereldoorlog opvangcentrum zijn voor Belgische vluchtelingen, later gemeentelijke winkel in de
distributietijd. Na een verbouwing in 1922 herbergt het
de Landbouwhuishoudschool, Kamer van Koophandel,
kantoor van Van der Mark, Politiebureau en tenslotte
Veenkoloniaal Museum. - Het politiebureau krijgt in
1960 een nieuw tehuis in de vroegere Plantsoenschool,
dit uiteraard na een grondige verbouwing. Dit gedeelte van het oude H.B.S.-complex maakt dan plaats
voor enkele zakenpanden.
Overigens zal ook de oostelijke vleugel - het leeszaalgedeelte - niet aan verbouwingen ontkomen. Na
een grote reorganisatie in 1953, waarbij de open
uitlening tot stand komt, vindt de laatste en grondige
verbouwing plaats in 1960, het jaar, waarin ook het
Veenkoloniaal Museum een definitieve en fraaie huisvesting krijgt in een gebouw met een rijke geestelijke
traditie.
Eveneens in 1911 worden de eerste geluiden gehoord
over een schooltype, dat later ook in Veendam gerealiseerd zou worden: voor het eerst duikt het woord
'•lyceum' op in de leraarsvergaderingen. De heer
Smith merkt evenwel op, dat wat hij over dit type
gehoord heeft een bevoorrechting betekent van de
bezittende klassen en dus een verscherping inhoudt
van de sociale strijd. Alleen de grote steden zouden
er immers van kunnen profiteren. De geschiedenis
van de eerste lycea zou dit bewijzen. Na de oprichting van het eerste lyceum in Den Haag - 'Nederlandsch' lyceum genoemd op voorstel van de Groninger industrieel J. E. Scholten, omdat het een
proefschool voor heel Nederland behoorde te zijn zouden nog vele jaren de lycea alleen in de grote
steden te vinden zijn. Pas na 1945 begint er een
nieuwe ontwikkeling op dit terrein.
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1913
Wat kruimelnieuws.
Enkele leraren zouden graag zien dat de cijfers voor
gedrag en vlijt vervangen werden door woordelijke
aanduidingen.
Het probleem der vereenvoudiging der spelling begint
de school te teisteren.
Het tekenen naar gipsmodellen en - ornamenten zal
in de komende cursus komen te vervallen.

'

Linksboven: Sic transit gloria mundi.

jd^Jtzto^kc

Men wil in Nederland komen tot een landelijk uniform
leerplan voor de H.B.S.
In het huishoudelijk reglement wordt een nieuw artikel
opgenomen, waarbij het aan de leerlingen verboden
wordt in het gebouw of in de nabijheid te roken.
'Slechts kan dit door den leeraar in de Scheikunde,
bij het practische werken worden toegestaan'.
Nieuws? Al in 1866 bestond een rookverbod, dat echter niet van toepassing was op de woning van de
concierge.
De lessen zijn 's morgens 60 en 's middags 50 minuten. Tegen deze indeling rijzen practische bezwaren,
reden waarom men begin 1914 besluit ook de ochtendlessen tot 50 minuten terug te brengen. Maar
dan keurt de minister dit plan af. Pas in 1920 worden alle lessen 50 minuten.

Rechts: Het elfde concert van het Veendammer Symphonieorkest.
De Provinciale Groninger Courant schreef dinsdag 20 januari
1914 hierover o.m.:
'
De zangeres had in de eerste plaats veel succes. Zij
beschikt over een krachtig, goed aansprekend sopraangeluid
en haar voordracht is gevoelig en smaakvol. Voor de pauze
was zij er nog niet in, zoodat het prachtige, populaire Allerseelen van R. Strausz nog niet zóó pakte. Doch na de pauze
was het succes groot; vooral Idylle van Van Eyken, Cacilie en
het Dingetje van Catherine van Rennes pakten sterk, zoo zelfs,
dat 't publiek om een 'toetje' dwong, wat het echter niet
kreeg. De verdienstelijke accompagnatrlce, mevrouw Van 't
Hooft, verdient een extra woord van hulde, vooral nu haar
Instrument niet bepaald aan de allerhoogste eischen bleek te
voldoen
'
Onder: Beneden Oosterdlep. Scheepsjagers

De Veendammer trambaan zal worden verlegd: vanaf
het station zal een lijn worden getrokken door de
Van Beresteynstraat, 'langs de H.B.S., door de Kerklaan en naar de bestaande trambaan langs het Oosterdiep. Tegen de aanleg van een dergelijk lawaaiproducerend element vlak langs het schoolgebouw
protesteert Dr. Stoel. Als de rails er een keer liggen,
raak je ze voorlopig niet weer kwijt, redeneert hij
terecht.
Toon is de tram er gekomen, de 'Benzoltram', zoals
de volksmond hem weldra zal noemen - ter onderscheiding van de paardentram -. Erg lang heeft de
H.B.S. zich er echter niet aan behoeven te ergeren:
op 31 augustus 1918 is de hele trambaan opgeheven.
De laatste rit om 11 uur werd een feestelijk tochtje,
waarbij de H.B.S.-ers, vooral de Wildervanksters,
zich niet onbetuigd lieten.

1914
Vele jongens doen geen eindexamen, omdat de ouders geen geld hebben om ze verder iets te laten
worden. Na drie jaren gaan ze naar zee, andere opleidingen zijn veelal onbekend. Voor de Veenkoloniale
jongens is het nodig, dat ze eens wat anders worden,
vindt men: kracht en energie hebben ze genoeg.
Daarom maakt Dr. Stoel plannen voor een studiefonds
voor leerlingen en oud-leerlingen. Hij mag zijn initiatief op 5 juni bekroond zien door de oprichting van
de Vereniging 'Steun bij verdere opleiding'.

Vier jaar later heeft Dr. Stoel de plannen uitgewerkt
voor een litterair-historische afdeling aan de H.B.S.
En voor een cursus, afgestemd op het onderwijs aan
meisjes. Over dit laatste plan, dat echter evenmin
als het eerste in deze vorm verwezenlijkt kon worden,
nog het volgende.
Enkele lessen zouden gecombineerd worden met de
gewone vierde en vijfde klassen en daarnaast zouden
de meisjes onderwijs krijgen in nuttige handwerken
en kunstgeschiedenis, terwijl voor de talen een nieuw
programma wordt voorgesteld, waarbij de nadruk
gelegd wordt op de behandeling der litteratuurgeschiedenis en conversatie. Kunstgeschiedenis in de
vierde en vijfde klas, w.o. bezichtiging van plaatwerken en bezoek aan musea.
Ondanks de nieuwe spoorweg zijn de moeilijkheden
der verbindingen nog lang niet opgelost. De treinenloop is namelijk zo slecht, dat leerlingen die uit
Stadskanaal moeten komen al om 6.33 uur moeten
vertrekken. Aangezien men vaak een half tot een vol
uur van het station woont, is geregeld opstaan in de
winter om vijf uur een eis. Na vaak zeven schooluren
keert men dan om 5.47 uur 's middags in Stadskanaal
terug en is om ongeveer half zeven thuis. De leerlingen uit Noordbroek en verder (richting Delfzijl)
moeten met de trein die om 6.25 uur uit Delfzijl vertrekt en zijn dan om 8.13 uur in Veendam. Zij kunnen 's middags echter niet meer huiswaarts keren,
want, daar de school pas om half vijf eindigt - men kan

Oosterdiep Wildervank
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ook niet te vroeg met de lessen beginnen - kan men
eerst om 6.51 uur uit Veendam vertrekken, komt om
7.03 uur in Zuidbroek, waar men echter niet meer
verder kan, doordat de laatste trein om 6.40 uur naar
Delfzijl vertrokken is. Voor deze leerlingen is schoolbezoek in Veendam dus ten enenmale onmogelijk.
Commentaar van de spoorwegen: dan moeten jullie
dat lesrooster maar een beetje soepeler maken...
Het jaar van de eerste wereldoorlog brengt ook andere problemen met zich mee. Vele jongelui moeten
hun kostbare tijd aan het vaderland afstaan.
Een landelijk comité, waarin ook zitting heeft burgemeester Van Beresteyn, probeert voor de gemobiliseerden, ook in de kleinere plaatsen, gelegenheid te
vinden ontwikkelingsoursussen te volgen. Voor gemobiliseerde leerlingen van middelbare scholen,
vooral voor diegenen die vlak voor hun eindexamen
staan, is het wel heel moeilijk geworden een min
of meer normaal schoolleven te blijven leiden. Landelijk wordt er echter moeite gedaan om voor deze
groep een verlicht eindexamen te krijgen.
Zo zijn er gemobiliseerde leerlingen die vanuit Assen
de lessen in Veendam willen blijven volgen.

1916
En zo zitten we toch weer op school. Maar in een
school, die door de geweldige toeloop al weer te
klein is! Daarom vraagt de directeur uitbreiding aan.
De minister laat echter weten dat het niet vaststaat
dat de lokalen in Veendam bij voortduring onvoldoende zullen zijn: hij geeft er de voorkeur aan om houten
sohoollokalen op te richten. En een extra crediet van
f 6000,- wordt uitgetrokken om dit noodgebouw van
twee lokalen te financieren.
Nog een bericht uit Den Haag. Overrompelend plotseling wordt van hogerhand het uniforme leerplan het 'normaalprogramma', waarover reeds jaren gesproken wordt - op alle rijksscholen per 1 september
ingevoerd.
We zitten wel midden in de oorlog, maar toch kunnen
we nog wel feesten! Zeker als het er om gaat een
vijftig-jarig jubileum te vieren.
Het gouden H.BS.-feest wordt gevierd van 14 tot en
met 16 juli.
Het officiële programma begint in de Ned. Herv. Kerk
te Veendam. Met orgelspel van de organist C. Batenburg. Vervolgens een feestrede van de oud-leraar
A. Engelsman en een rede door Dr. Stoel, 's Avonds
is er een concert in de tuin van Veenlust door de
Veendammer Orchestvereeniging o.l.v. H. Faber, met
o.a. de H.B.S.-mars, gecomponeerd door de dirigent.
Ter afwisseling extra-nommers door de leerlingen:
knotszwaaien o.l.v. de gymnastiekleraar; een revue
onder de titel 'De gouden bruiloft van den heer en
mevrouw M.O.-RB.S., geboren Kerklaan; en het optreden van een leerlingenorchest o.l.v. de leraar
A. Potma.
Na afloop bal-champêtre.
15 juli een Matinee door het Groninger Strijkorkest;
officieel diner in Veenlust en een Concert, afgewisseld door Bal.
Zondag 16 juli wedrennen om de H.B.S.-prijs, de
Veenlust-prijs en de Winkler-Prins-prijs; een concert
en een groots vuurwerk op het sportterrein.
Ter blijvende herinnering aan dit festijn: een beeldhouwwerk in de hal van de school, onthuld op 15
juli en aangeboden door de oud-leerlingen bij monde
van de heer U. Wiifkens. Dit geschenk van de óud-

WERELDOORLOG,
DISTRIBUTIE, DISTRIBUTIE-PERIKELEN
'DEUR 'N TIEDGENOOT
'Broene boonen, vet en gorde, zaibe, hoavermout en
[ries,
Kapezienders en gruin' aarten, aalmoal distributie-pries
Moar ,...ook distributie-porsies, nou, doar wait we
[alles van:
Hier 'n onze, doar 'n haalve, en van 't aander
niks d'r van
Brood is op d'haalfschaid nou verminderd; verdikke
[wat is 't toch 'n kruus,
Vandoag 'n haalve leege moage, en morgen gain
[knibbeltje meer thuus
Keeze sikkom vieftlen stuver, doar scheelt moar ain
[cent meer oan;
'n Aie is nait meer te betoalen, temlnsen veur de
[klalne man
'n Nel pak, zeuventig, tachtig gulden, 'n deuze
[schounsmeer, zestig cent;
'n Schellink veur 'n stokkie zaibe; 10 gulden 'n poar
[schounen veur lutje vent
Thee, Is al laank nait meer te krlegen, en koffie roakt
[straks ook al op.
'n Bon veur brood, veur ries en gorde, veur eerappels,
[vet en hoavermout,
Veur stoeden, koffie, visch en aarten, en wat de vrouw
[meer bruken mout,
Moar nait veur bier en veur Jenever, doar was altled
[nog koren veur,
Straks draank en bier genog te krlegen, en d'honger
[loert joun venster deur'

leerlingen, vervaardigd door de beeldhouwer Tjipke
Visser, bestaat uit:
het portret van A. Wiinkler Prins, de grondlegger van
het m.o. in Veendam, op iets meer dan levensgrootte,
en relief in zandsteen gebeiteld, terwijl de ornamentatie rondom het portret een aanduiding is van zijn
levenswerk de Encyclopedie, waaruit opbloeien beschaving en ontwikkeling, die worden gesymboliseerd
door twee bijzondere vruchtdragende bomen, waarvan
de vruchten eerbiedig en dankbaar door de jeugd
worden aanvaard.

1917
Oorlogsnieuws.
De kolennood dwingt de minister te bepalen dat de
temperatuur in rijksscholen niet hoger mag zijn dan
60 graden Fahrenheit of 10 graden Celsius. Brrr.
Vele artikelen zijn in deze tijd van schaarste sterk in
prijs gestegen. Een en ander komt neer op stijgingen
van 20 tot 50%.
Onrust in de landbouw. Stakingen van landarbeiders.
Ook de sohool krijgt er haar deel van: verschillende
leerlingen moeten thuis helpen en kunnen dus de
lessen niet bezoeken.
Hetzelfde beeld van onrust blijft oök in de volgende
jaren bestaan: met hoogtepunten in 1919 (een staking van elf weken) en 1929, het jaar waarin Oostelijk Groningen een landarbeidersstaking beleeft van
SYi maand met 247.220 verloren arbeidsdagen!
In de Veendammer aardappelmeelfabrieken zal de arbeidsonrust het grootst zijn in de jaren 1919 en 1921.
De stakingen bereiken echter hun doel: de lonen
van de volwassen Veenkoloniale landarbeiders stijgen van ƒ 356— in 1912 tot f 838,- in 1924. Na 1917
begint het langzamerhand te komen tot CAO's in de
landbouw.

1918
In verband met een en ander informeert de inspecteur
of de sohool inmiddels is aangesloten op het plaatselijke telefoonnet. Dat is nog niet het geval. Voorlopig
zal er ook nog geen telefoon komen.
Op 30 oktober is de sohool reeds twee weken gesloten door de tijdsomstandigheden. Het gymnastieklokaal zal door de vluchtelingen in gebruik genomen
worden. Maar na de ontruiming is de vloer zodanig
beschadigd, dat gym-lessen voorlopig nog geen doorgang kunnen vinden. (27 november).
Het einde van de wereldverschrikking is tenslotte op
11 november nog vrij plotseling gekomen. Na de wapenstilstand zal op 28 november een algemene dankdag worden göhouden, waaraan eenieder wordt
verzocht deel te nemen.

Geheel boven: Het grote relief van Winkler Prins, aangebracht
in de hal van de school
Daaronder: Promotiefeest 1916
Onder: Promotiecommissie 1916
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1920
Een van de belangrijkste jaren voor het middelbaar
onderwijs in Nederland; volgens sommigen het belangrijkste jaar sedert 1863.
Er komen een aantal wijzigingen in de wetgeving, die
haast alle evenzoveel verbeteringen zijn:
Instelling van een afzonderlijk ministerie van O.K. en
W.
De H.B.S. wordt door het toekennen van nieuwe mogelijkheden aan bezitters van einddiploma's steeds
meer voorbereidend hoger onderwijs.
Verplicht normaal programma voor alle schalen.
Instelling van het schooleindexamen en een beoordeling van de resultaten naar vakken en niet meer naar
groepen van vakken (zoals bij de gymnasia).
Duur der lessen 50 minuten.
Salariëring van leraren naar een volledige betrekking
van 19-24 uur.
Deze weelde zou slechts drie jaar bestaan: hierna
zou het 30-30 systeem worden voorgeschreven: 30
lesuren aan klassen die pas gesplitst mogen worden
bij meer dan 30 leerlingen. (Sinds 1953 zijn de getallen: een volledige betrekking bij 26-29 uur, en ligt
de splitsingsnorm bij 33 leerlingen in de laagste drie
klassen).
De drie-jarige H.B.S. wordt afgeschaft.
Voor de toelating wordt ihet Frans afgeschaft; toelating op advies van het hoofd der school.

Vanaf dit moment wordt het tevoren op de lagere
school weinig in zwang zijnde cijferrapport plotseling
zeer algemeen, doordat de venklaring van het hoofd
der school vergezeld moet gaan van een staat van
vorderingen der canctidaten, uitgedrukt in cijfers. In
de nu komende jaren teisteren bandjirs van candidaten de H.B.S.-en en plaatsen scholen en leraren
voor de grootste moeilijkheden, met als gevolg.... dat
na enkele jaren overal weer het toelatingsexamen
terugkomt.

Rechts: Het centrum van Veendam, genomen uit het Zuiden.
1928
Foto K.L.M. Aerocarto n.v.
Onder: Het eerste uitbreidingsplan van Veendam uit de dagen
van burgemeester Van Beresteyn, waarbij de ruimte tussen de
Diepen zo benut werd, dat Veendam een fraaie komvorming
kreeg. De omgeving van de school werd door een en ander
grondig gewijzigd
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1921
De tijden zijn niet erg gunstig voor experimenten en
nieuwe projecten. Het ligt moeilijk met de financiën.
Er moet op vele posten bezuinigd worden. Boekenlijsten worden uitgemest; wat redelijkerwijs geschrapt
kan worden moet er uit; programma's etc. worden
voorts niet meer gedrukt, maar gehectografeerd.
Zijn de twintiger jaren vol veranderingen voor het
onderwijs; ook de omgeving der scholen wordt na de
eerste wereldoorlog van overheidswege grondiger
aangepakt.
Bij de wijzfging der Woningwet van 1901 in 1921
wordt bepaald, dat de gemeentelijke uitbreidingsplannen zó moeten zijn, dat daarin o.m. de wijze van
bebouwing en het type der te bouwen woningen worden vastgelegd.
Hiermee wordt een laissez-faire-politiiek verlaten, die
zovele nieuwe stadswijken tot grauwe kazerne-complexen heeft gemaakt; de woning, dat belangrijke element in 's mensen levensgeluk, is een voorwerp van
aanhoudende overheidszorg geworden.
Veranderingen in het hele patroon van de maatschappij door de tweede 'industriële revolutie: de
periode van de electniciteit en de benziine; de automobiel en het vliegtuig; de motor en de turbine; de
kunstzijde en het beton. En de chemische industrie
gaat tot vervaardiging van stoffen over, die geheel
nieuw zijn.
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Pagina 64 geheel boven: De Ae-kade + 1925, naar het Noorden
gezien. De naam van het oude veenstroompje, 'd' Olde Aal', is
sedert de jaren twintig op een dwaze wijze verhollandst tot
'Oude A.E.' (1) Schuilt er dan toch waarheid in de uitdrukking
'Veendammer Wind'?
Daaronder: De Ae-kade naar het Zuiden gezien. De Oude Ae
is in Veendam op verschillende plaatsen in een fraaie waterpartij omgetoverd.

Het moderne verkeer doet zijn intrede. Foto's, genomen op de
hoek van de Langeleegte en het Westerdiep (onder) en bij
Tripscompagnie (pagina 64 geheel onder)

Geheel boven: Leraren 1921
Voorste rij, zittend. Van links naar rechts:
J. van Voorthuysen, A. D. J. van 't Hooft, Dr. L. M. J. Stoel
(directeur), C. H. L. P. Stracké, A. H. Smith, J. R. Timmer
Tweede rij, staand. Van links naar rechts:
F. de Korte, H. Roos, Mej. J. M. R. Nottrot, J. Renier. W. van
Wettum, M. J. G. Hekkens
Derde rij, staand. Van links naar rechts:
W. Timmermans, H. A. van Veen, C. Mensch
Daaronder: Leraren 1923
Voorste rij, zittend. Van links naar rechts:
G. H. Streurman, J. Petersen, J. van Voorthuysen, Dr. K. W.
Rutgers (directeur), A. H. Smith
Tweede rij, staand. Van links naar rechts:
A. S. van Dam, Mej. P. W. Kroes, Mej. N. J. Tellegens, Mej.
C. Harmsen, J. Renier
Derde rij, staand. Van links naar rechts:
M. J. Hekkens, K. W. Staal, J. van 't Land, Ir. E. Baumann, C.
Mensch, Ir. J. Kropveld
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1925
De lang aangekondigde litterair-economische afdeling
wordt aan de Veendammer Rijks H.B.S. verbonden,
met steun van de gemeente. Het is overigens merkwaardig, dat pas een wetswijziging van 1937 het
economische onderwijs in zijn geheel zou regelen,
waardoor de H.B.S. officieel onderscheiden zou worden in een H.B.S.-A en een H.B.S.-B, met een gelijke
basis van drie jaar.

Boven: Klassefoto 1926, met de heer Renier
Onder: Bocht Kerkstraat met rechts de schoenfabriek van
Daggers

1926
De directeur, Dr. Rutgers, die sedert '21 aan de
H.B.S. verbonden is, vertrekt naar Hilversum. Gedurende het interregnum tussen zijn vertrek en de komst
van zijn opvolger, Drs. W. Reyenga, worden de lopende zaken gedurende een half jaar waargenomen door
de oudste der leraren, de heer J. van Voorthuyzen,
die al jaren als tekenleraar de aesthetische opvoeding
der jongelui voor zijn rekening heeft genomen.
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Rechts: 'Werktekening' voor een gymnastiekjurkje + 1920
Onder: Ingang Kerkstraat ± 1930
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Programma
VAN DE

FEESTAVOND
TE GEVEN DOOR DE

VEENDAMMER R.H.B.S.
TOONEEL- EN
RECITEERCLUB
OPWOENSDAG13APRIL1927
IN DE SOCIËTEIT „VEENLUST".

Links: De promotie
voor allen
)

blijft

een

jaarlijks

festijn.

(Zij

het

niet

Boven: Drs. W . Reyenga, directeur van 1925 tot en met 1951;
rector vanaf 1947

1928
De Veendammer Schoolvereniging heeft besloten van
haar school een speciale opleidingsschool te maken
voor het middelbaar onderwijs.
Dat dit besluit niet zonder meer genomen kan worden, bewijst de penne- en woordenstrijd die de komende jaren hierop zal volgen.

Aanvang 7.30 uur precies.

1929

Typ. DE LANGE & VAN DUIJSEN

-

VEENDAM

Onder: Winters Oosterdiep (Postweg) na de sloop van
Everts
' I k al lain loop saang, blaauw, bont
In diz widde w e r e l d rond'

r—
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Een Mik op de economisohe barometer laat zien, dat
er medio '29 nog geen vuiltje aan de lucht is. Voor
de aardappelmeelinduetrie is het vorige jaar van
meer dan gewone betekenis geweest. Door de hoge
aardappelopbrengst is een veel grotere productie bereikt dan in de recordjaren '22 en '25.
De landbouwers kunnen met tevredenheid op het jaar
'28 terugzien.
De landarbeiders zijn niet zo tevreden: 5000 man
staken in het Dölilardgefoied van 1 mei tot half oktober.
De weersomslag in de economie die in oktober optreedt, komt niet van binnen uit, maar van het onweer
uit Amerika.
Nog meer dan de jaren van de wereldoorlog doen
die van de grote wereldcrisis zich bij het onderwijs
gevoelen.
De grafiek die achter in dit boek is opgenomen is
een duidelijk bewijs voor het schrikbarend achteruitlopen van het leerlingenaantal.
De oorzaken hiervoor?
De duurte van de boeken?
Het bedrag van het schoolgeld?
De noodzaak om thuis wat bij te verdienen? Tenslotte
is er voor jonge krachten nog wel eens iets te halen.
Een kantoorbediende, die het diploma van een driejarige H.B.S. heeft, kan altijd nog een verdienste
bereiken van f 15,— in de week.

Voor onze school komt daar nog als oorzaak bij de
oprichting van andere instellingen voor m.o. in de
omgeving.
In Ter Ape4, Appingedam; de oprichting van een
christelijke H.B.S. in Stadskanaal. Het percentage
Kanaa'lster leerlingen daalt van 6,9% in 1911 via
een piek van 19% in 1919 tot 3,7% in 1935.
Door de conversie van de drie-jarige H.B.S.-en in
Winschoten en Sappemeer in een 5-jarige raakt
Veendam de Zuidbroekster l-eerlingen, die in 1911
nog 2,3% van het totaal uitmaakten, al in 1925
kwijt. Uit Meeden kwam in 1911 nog 5,4% van het
geheel; in 1933 slechts 1 % . Eenzelfde beeld geeft
Hoogezand-Sappemeer met een daling van 3,8%
in 1911 tot 0,9% in 1935.

De. leraren moeten aanvulling van hun lesurentabel
gaan zoeken door combinatie van scholen. Combinaties met Sappemeer, Warffum, Ter Apel, Zeevaartschool in Groningen zijn enkele voorbeelden.
Bezuinigingen, bezuinigingen, bezuinigingen.
Werkloosheid, werkverschaffing, werklozensteun.
In 1935 wordt van gemeentewege arbeidsbemiddeling aangeboden voor intellectuelen: in deze tijd,
waarin zeer vele intellectuelen zonder werk zitten,
is dit een handreiking aan het adres van de leerlingen die het m.o. verlaten.

Een diepingrijpend gevolg van de eis die de minister
heeft gesteld, dat er zich per schooljaar minstens
acht leerlingen moeten hebben gemeld voor de lit—
teraïr-economisohe afdeling, wil deze afdeling aan
de H.B.S. gecontinueerd blijven, is voor Veendam,
dat de afdeling in september '30 wordt opgeheven.
Het aantal aanmeldingen was vier.

Rechts: De Staatsbossen bij Gieten in de jaren twintig. Grotendeels aangelegd in werkverschaffing
Onder: Drs. W. Reyenga, vlak voor z'n benoeming tot directeur van Veendam, temidden van z'n Appingedamster collega's.
Men ziet hem op de zevende plaats van links. Links van hem
E. E. Stel; derde van links J. Petersen
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1930
Moge de crisis een allesoverheersende factor zijn,
de jaren '30 leveren ook nog wel ander nieuws op.
Van de zijde der leraren wordt aangedrongen op
meer contact met de ouders. Het Instituut van ouderavonden komt op, reden waarom de directeur informeert bij collega's In den lande, hoe deze organisatie bij hen reilt en zeilt.
Het cijfer 5 degradeert van 'even voldoende' tot
'bijna voldoende'.
De leraren sidderen, de ouders zijn ongerust; sommigen vrezen zelfs ware afslachtingen. Het valt
allemaal erg mee.

1931
De plaatselijke afdeling van de vereniging 'Volkenbond en Vrede', die geleid wordt door Ds. Wuite
en Dr. C. Mensoh, leraar aardrijkskunde en geschiedenis, is op 18 mei in de H.B.S. aanwezig. Eerstgenoemde, doopsgezind predikant, houdt dan een
lezing over betekenis en werkwijze van de Volkenbond.
Er wordt een cursus in het leven geroepen voor
opleiding tot onderwijzer en tot hoofdonderwijzer.
Het initiatief gaat uit van de Maatschappij tot Nut
van het Algemeen. Veel leraren van onze school
doen er aan mee. Men is geïnspireerd door het
voorbeeld van Coevorden, dat een combinatie kent
van H.B.S. en Onderwijzersopleld'ing.

Boven: Afscheidsfoto van J. Renier In juli 1938
Staand, van links naar rechts:
Dr. C. Mensen, Mr. E. J. Bulder, D. W. F. Rommel, M. J. G.
Hekkens, J. Renier, Dr. B. Heerdt, Drs. W. Reyenga, G. H.
Streurman, E. Stel, C. Hollander, Dr. H. Schreuder, J. Petersen
Zittend, van links naar rechts:
J. Veenhoven Azn., F. J. de Zee (burgemeester), A. S. van Dam
Onder: Ontginningen in Westerwolde. Zes man verrichten in
handenarbeid wat één man bij machinale uitvoering kan doen.
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1934
De school wordt aangesloten op het net van de
provinciale waterleiding. Hierdoor is het regenwaterreservoir in het gebouw van de H.B.S. - dat sedertdien
in vrij ongerepte staat is blijven staan - buiten gebruik
gekomen.
Naar aanleiding van een enquête komt vast te staan,
dat vele leerlingen lid zijn van een sportvereniging
buiten schoolverband.
22 leerlingen zijn lid van een voetbalclub;
18 van een gymnastiekvereniging;
13 van een tennisclub;
7 van een zwemclub;
één van een hockeyclub en één van een ruitersportvereniging.
Op school maakt de gymnastiekleraar Hekkens vooral
veel werk van ritmische gymnastiek.
De H.B.S. heeft zelf nog geen afzonderlijke schoolvereniging.
Eind november wordt de spelling - Marchant verplicht
gesteld. 'Niet zóo, maar zó'.

Het voortbestaan van de 5-jarige cursus staat op 't
spel. Na veel vergaderingen en correspondenties
wordt 't gevaar tijdig afgewend.
De leraar Van Dam stelt voor propagandauitvoeringen
te geven voor en door de leerlingen. Hem lijkt een
avond voor de Kerstvacantie het meest geschikt hiervoor. Dat betekent, dat het toneelspel op onze school
weer een nieuwe impuls gaat krijgen.

School-luchtbeschermingsmiddelen-1939

1936
Op initiatief van burgemeester F. J. v. d. Zee, die tevens voorzitter is van de commissie van toezicht,
wordt op 11 november een korte herdenking gehouden
van het 70-jarig bestaan van de school en het 25-jarig
bestaan van het gebouw.

1937

1938

Leerlingen van H.B.S. en M.U.L.O. zoeken contact in
verenigingsverband. 'Hobusmolud', een gezelligheidsvereniging ter bevordering van schaken, muziek en
dans, is echter al bij de start gesneuveld.

Van departementale zijde uit Den Haag ontvangt de
directeur van de R.H.B.S. te Veendam het volgende
schrijven:
'De ontwerp-begrooting van materiëele uitgaven Uwer
'school voor het jaar 1938 keur ik goed tot een bedrag
'van ƒ 2275,—, over de begrootingsposten verdeeld
'als in onderstaande staat is aangegeven'.
Hieronder vallen o.m.:
'Schoonhouden van gebouwen ƒ 85,—
'Telefoonkosten en telegrammen ƒ 5,— (! red.)
'Aankoop van boeken en tijdsohriften ƒ 30,—
'f 100,— voor 't schilderen van schoolbanken
'Voor puibewasschïng en het wieden van straten en
'schoolplein f 45,—'.

1939
Oprichting van het Veenkoloniale Museum; een unieke collectie waardevol historisch materiaal, gegroeid
uit de verzameHng van burgemeester F. J. de Zee en
vooral uitgebreid door de heer G. H. Streurman, jarenlang leraar aan de H.B.S., blijft zo bewaard.
In de winter van '39 op '40 is er een cotlecte voor de
slachtoffers van de oorlog in Finland.
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OORLOG EN BEZETTING
Aan het begin van het schooljaar '39/'40 is de tweede
wereldoorlog een feit. Nederland zal een tijdlang zijn
neutraliteit weten te bewaren, maar na 10 mei '40 zal
het meegesleurd worden in de stormen van ellende
die 'oorlog' heet.
Gelukkig heeft onze school van de directe oorlogshandelingen minder te lijden gehad dan andere scholen, die ofwel door oorlogsgeweld beschadigd werden,
of waar de gang van het onderwijs gestoord werd
door benoeming van een N.S.B.-directeur en N.S.B.leraren of anderszins.
In het voorjaar van 1940 heeft de heer Reijenga een
uitgebreid luchtbeschermingsplan gereed, dat er in
voorziet de leerlingen bij luchtalarm een plaats te geven in de kelders van het gebouw. Het betrekken van
deze kelders is al een paar keer beoefend, een onderneming die een snel verloop heeft gehad. Het luchtbeschermingsplan gaat dan verder: 'De klasseleraar
gaat eerst er op letten, dat vensters en deuren van
de klasse gesloten zijn en begeleidt de leerlingen
naar beneden en houdt daarbij toezicht. Er is in de
kelder voldoende ruimte voor alle leerlingen en ik heb
het plan om bij oorlogsgevaar hier ook zitplaatsen
aan te brengen. In de kelders zijn aanwezig een grote
houweel, erftge schoppen en werktuigen voor het verrichten van ontruimingen. Deze kelderruimten hebben
uitgang naar buiten door een kelderdeur en door
Hohtkolken. Zodra de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal ik deze uitgangen met zandzakken
beschermen. Het is mijn bedoeling de heren Hekkens
en Rommel speciaal te belasten met de EHBO. Ook
enige leerlingen volgen al enige tijd cursussen EHBO.
Voor alarmsignaal gebruik ik de electrische bel. Bij
aanvang en einde der lessen wordt continu gebeld;
bij alarm wordt gebeld met telkens onderbroken
alarmstoten. Uit de leerlingen van de hoogste klassen
heb ik een brandploeg en reservebrandploeg samengesteld. Bij luchtalarm begeven zij zich onmiddellijk
naar de zolder; de brandploeg is gekleed in brandjekkers van leer en voorzien van metalen helm met
lederen neklap. Op de zolder zijn aanwezig twee grote
kisten gevuld met zand. Hierbij bevinden zich twee
schoppen met lange steel, voorzien van een metalen
scherm; verder is daar aanwezig een hark en een
schoffel om de brandbommen op de schop te krijgen.
Ook bevinden zich daar enige snelblussers, enige
emmers met water, twee dekzwabbers, welke gebruikt
zullen worden voor het snel blussen van secundaire
brand. De zolder is zoveel mogelijk ontruimd. De
sohool heeft geen telefoonaansluiting en is ook niet
aangesloten bij de Veendammer Radio-Centrale.'
Na de meidagen van '40 wordt, wat aanvankelijk voor
sommigen misschien nog min of meer spel was,
bloedige ernst.
De school maakt voor het eerst kennis met begrippen
als 'Gelijkschakeling' en 'Nieuwe Orde' en discriminatie t.o. medemensen.
De leraren moeten hun boeken controleren en nagaan,
of er ook in staan: toespelingen, opmerkingen, beweringen of verdachtmakingen, die het Groot Duitse
Rijk, zijn volk, zijn leiding, zijn politieke ontwikkeling
en zijn houding t.o.v. wereldbeschouwing en sociale
en economische problemen in discrediet brengen of
daartoe geschikt zijn.
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Boven: Prins Hendrikplein 10 mei 1940
Onder: Cultuur laat zich niet verenigen met (nazi-)Kuitur

LIJST B
DEPARTEMENT VAN O P V O E D I N G W E T E N S C H A P EN
KULTUURBESCHERMING
Opgave van de boeken, welke na verwijdering van de aangegeven bladzijden
weder bruikbaar zijn voor de scholen voor Voorbereidend Hooger en
Middelbaar Onderwijs.
Schrijver(s):
Balfour,
Bauwens,
Beverley Nichols,
Boas,
De Boer en Hettema.
Broekhuysen,
Van Deursen en
Minde rman.
De Buisonjé,
De Buisonjé en
De Jong,

Uitgever:

Titel:
62 Adventure stories for boys. Pag. 109—
118 „The Iran cross p i r a t e " uitsnijden.
Zuid e n noord I, 18de druk. Pag. 309—312
„Vadertje Musset" uitsnijden.
Twenty-five. P a g . 25 uitsnijden.
Modern english prose. P a g . 7 e n pag. 66—
77 uitsnijden.
Groote platenatlas algemene geschiedenis,
5e dr. Pag. 203—206 uitsnijden.
Van Groenland tot de Zuidpool. P a g . 139
uitsnijden.
Ein deutsches Lesebuch für Anfanger. Pag.
85—90 uitsnijden.
Texte zur Uebersetzung ins Hollandische,
deel II, tweede druk. (N.B. de derde d r u k
is goedgekeurd.)
Pag. 12, No. VI „Grischa" van A. Zwelg,
uitsnijden.
Pag. 22, No. X I I „Erinnerungen" v a n Kronprinz Wilhelm, uitsnijden.

Hutchinson,
Londen.
Desclée,
Brugge.
Penquin Books,
Londen.
Mac Millah,
Londen.
Sijthoff,
Leiden.
Zomer en
Keuning,
Wageningen.
v. Dishoeck,
Bussum.
Wolters,
Groningen.

Pag. 27, No. XIV, ,,Der Kaiser" v a n R a t h e nau, uitsnijden.
Pag. 35, No. XIX, „Napoleon im Reisewagen" van E. Ludwig, uitsnijden.

De Buisonjé en
De Jong,

Pag. 48, No. XXVII, „Der a l t e Fontane" v a n
Th. Mann, .uitsnijden.
Hetzelfde boek, deel I, derde druk. (N.B. de
4de d r u k is goedgekeurd.)
De stukken van Wasserman, M a n n
F r a n k uitsnijden.

en

Wolters,
Groningen.

Voor sommige boeken betekent dit, dat ze helemaa.1
onbruikbaar zijn geworden. Andere moeten door de
drukker worden gewijzigd, passages moeten geschrapt - en het zal weldra een sport onder de leerlingen worden juist die passages op te sporen in
oudere drukken.
Ook 'On-Duitse' boeken moeten verdwijnen. Bijv. uit
de bibliotheek.
Onduits zijn A.den Doolaard, Em+I Ludwig, Erich Kastner, Thomas Mann etc etc.
Ook Jan de Hartog's 'Hollands Glorie' mag weldra
niet meer uitgeleend worden. Te nationaal. Deze en
andere boeken worden op school in een gesloten kast
bewaard. Daarentegen moeten nieuwe visies worden
bekend gemaakt. Het boekje bijv. van prof. Jan de
Vries over 'Onze Voorouders', een nieuwe visie op
de geschiedenis der Germanen, verplicht gesteld op
de middelbare school; uit protest daarom nooit gebruikt.
Verdere Gleichschaltung. Docenten moeten een loyaliteitsverklaring tekenen. Er komt een 'opvoedersgilde'
- dat nooit veel betekenen zou. Wel horen we voor
en na iets over haar activiteiten. In januari '42 zal
het gilde een werkkamp organiseren voor rectoren
en directeuren, waarbij men in kameraadschappelijk
samenzijn van enige dagen ongedwongen allerlei problematiek kan bespreken. - Alleen 'Kameraden' melden zich; niet-kameraden blijven thuis.

Geheel boven: Graf van de tien Engelse vliegers op de begraafplaats bij de Ned. Herv. Kerk te Veendam. Hun vliegtuig
stortte 17 juli 1941 in de omgeving neer
Daaronder: Een van de vele ontsierende bezettingsborden
Onder: Toen men van de Winterhulp nog iets verwachtte

De maatregelen tegen de Joden dateren al van de
eerste oorlogsmaanden. In oktober '40 moet al het
overheidspersoneel een 'Ariër-verklaring' tekenen.
Uiteraard kan een van onze leraren, de heer A. S.
van Dam, leraar wis- en natuurkunde, dat niet doen.
Hij is een jood. Via een gestencild briefje krijgt hij
dan op 22 november berioht, dat hij met ingang van
dezelfde dag ontheven is van de waarneming van
zijn functie als leraar. Na 16 jaar trouwe dienst. De
Rijkscommissaris is nog zo menselijk dat betrokkene
voorlopig nog in het genot blijft van zijn wedde. Dit
verandert later wel.
De heer Van Dam wordt dan leraar aan de Joodse
H.B.S. in Groningen, maar gaat later in Veendam onderduiken. De dag na de bevrijding kon hij gelukkig
weer boven water komen.
Ook de Joodse leentingen zijn niet meer veilig. Met
ingang van het nieuwe schooljaar in 1941 moeten zij
van alle scholen verwijderd zijn. In Veendam zijn dat
er vier.

GEMEENTE VEENDAM
COLLECTE WINTERHULP op 27 en 28 Dec. 1940.
De Burgemeester van Veendam deelt mede, dat

COLLECTANTEN
zich zoo spoedig mogelijk dienen op te geven aan
net plaatselijk bureau „Winterhulp" (gemeentesecretarie afd. Algemeene Zaken, Bevolking enz.).
Speciaal de leerlingen van de onderwijsinrichtingen worden
verzocht zich aan te melden. De collecte valt in de vacantie ;
een mooie gelegenheid dus om zich verdienstelijk te maken.
De minimum leeftijd is 16 jaar.
De dames, die op 30 November j.l. hebben gecollecteerd,
behoeven zich niet opnieuw aan te melden ; zoo noodig zal
ook nu op haar een beroep worden gedaan.
De Burgemeester van Veendam :
HOOGKAMP.
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De impopulariteit van Duitsers en N.S.B.-ers is algemeen bekend. De leiding van de middelbare scholen
krijgt het nodige te sikken, als er weer ergens fluistercampagnes gevoerd worden over de oorlog, of
beledigingen geuit tegenover de Fiïhrer en het GrootDuitse Rijk; als de jeugd anti-Duitse leuzen kladt op
schuttingen en oök op andere wijze Uiting geeft aan
een toch wel 'ergerlijke negativistische houding' tegenover de bezettende overheid.
'Doen jullie er tooh eens wat aan op jullie scholen.
En in plaats van bezwaren te maken tegen opneming
van Hitler's boek 'Mein Kampf' - of de goede Nederlandse vertaling ervan onder de titel 'Mijn Kamp' - in
de bibliotheek: sohaf er eens een paar exemplaren
extra van aan: het boek is zo geschikt voor behandeling tijdens de geschiedenislessen, bijvoorbeeld in
de hoogste klassen'.
Enkele leraren in den lande worden in 1941 aangewezen om op de verschillende scholen controle onder
hun collega's uit te oefenen.
De belangstelling van de bezetter voor de jeugd is
groot. En vanzelfsprekend
Ook het probleem der werkloosheid gaat hun ter
harte. In september '40 zal daarom de mannelijke
jeugd tussen 14 en 21 jaar worden geregistreerd.
Arbeidsdienst wordt aanbevolen. Men krijgt zelfs
geen toegang tot de universiteit als men niet eerst
deze plicht heeft vervuki.
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En dan de strijd tegen het Nederlandse nationale gevoel.
Het verbod om nog langer afbeeldingen van levende
leden van het koninklijke huis in openbare gebouwen
op te hangen. Ook van Prins Benrahard. Een verbod
om te vlaggen. 'Ons volk rouwt om hetgeen verloor',
is het argument in juni '40 als men nog een week van
prins Bemhard's verjaardag verwijderd is.
Ook schoolfeestjes mogen een half jaar lang niet
gehouden worden.
Op de scholen mogen weldra leerlingen in Duits uniform worden toegelaten; N.S.B.-leraren en -leerlingen
mogen tijdens de les in hun partij-uniform gekleed
gaan. Dat alles heet Nieuwe Orde.
Hoe langer de oorlog voortduurt, hoe klemmender
en benauwender de greep. Fellere taal dan vele woordan spreken de korte teksten van willekeurige ruiladvertemties, eind 1944: woHen badpak tegen appels;
drachtige geit tegen jongenspakje en -overjas; donkergrijs jaquet voor slaohtkonijnen of brandstof.
De schaarste aan vele artikelen kwelt ook de man die
nu haast niet meer roken kan. Zijn dagelijkse rantsoen, hem door de distributie gegarandeerd, voldoet
hem niet, en door 'zwarte' sigaren en 'eigen teelt' probeert hij zijn taks te krijgen.
Niet alile middelbare sohoolleerlingen kunnen evenwel
de 'reuk' van wat in der leraren pijp gestookt wordt
aan haverdoppen en kersebladeren even enthousiast
bewonderen
In Veendam zijn verschuilende mensen, ook leraren,
die er een eigen geit op na houden, om voldoende
aanvulling te krijgen op het melkrantsoen. De volle
vette geitemelk levert, vermengd met taptemelk van de
melkboer een heel redelijk product op. Dat het niet
tot een 'lerarengeitenfokvereniging' komt, ligt vooral
aan het feit dat de vrijheid van vereniging en vergadering in de bezettingsjaren niet bestaat.

1941
Gezien de tijdsomstandigheden acht de schoolleiding
het niet opportuun het 75-jarig bestaan van de school
feestelijk te vieren.
Enkele oud-leerlingen hadden er om gevraagd; men
stelt het feest echter liever uit tot betere dagen.
Als deskundige tijdens de eindexamens '41 maakt
professor Titus Brandsma ons schoolleven mee van
25 tot en met 28 juni. Dit was voor hem de tweede
keer: in 1931 was hij hier ook geweest.
Een jaar later zou hij na een mensonterende gevangenschap in het concentratiekamp Dachau gestorven
zijn.
Het aantal lesuren Frans en Engels wordt verminderd;
dat voor de Germaanse talen Nederlands en Duits
vermeerderd

1943
De heren Van 't Land en Adriani, die tijdens de
oorlogsdagen van 1940 in militaire dienst waren, worden opnieuw in krijgsgevangenschap geroepen.
Onderduiken öf je ziek laten verklaren is natuurlijk
een andere mogelijkheid.

1944
Op 15 juni moeten de zakken der leerlingen worden
doorzocht op de aanwezigheid van projectielen, patronen e.d. Zo kort na de invasie Is zo'n maatregel
van Duits standpunt uit gezien niiet helemaal onbegrijpelijk.
Zestig H.B.S.-ers nemen van 21 september tot en met
27 oktober deel aan het aardappelrooien. 31 werkdagen gaan er mee heen.
Gewerkt wordt onder toezicht van de leraren op de
percelen van een zestal boeren.
Veel vroeger dan in normale tijden de school zou
aanvangen, moet men ztoh verzamelen bij het station.
Gestoken in hun oudste plunje - het is bovendien geregeld sleoht weer - vertrekt men in boerewagens
naar het arbeidsveld, waar men gedurende de hele
dag plezierig - en goed verzorgd met koffie en echte
volle melk - werk verricht dat normaliter niet des
H.B.S.-ers Is. Als het weer wat al te bar is, is er
altijd wel gelegenheid te sohuMen in de hutten op
het land, die er door de Ned. Heide Maatschappij,
die de organisatie van deze oogsthulp heeft, zijn geplaatst.
De warme maaltijd - stamppot-rode-bieten - boerenkool of bruine bonen, gestoffeerd met de 'eenheids'STENLA-croquet - betrekt men van de Centrale Keuken in de Havenstraat.
Al wordt er niet veel verdiend: het gaat grotendeels
onder schooltijd, en de dikke boterham en de volle
melk zijn meer waard dan wat inflatiegeld.
De schooljeugd wordt er onder deze omstandigheden
niet rustiger en ordelijker op
November. 'Daar er in de Rijks H.B.S. te Veendam
niet zal worden gestookt gedurende deze winter is
het noodzakelijk, dat de centrale verwarming zo spoedig mogelijk wordt afgetapt'. De school is dus dicht.
Als na 1 november de school gesloten wordt en het
gebouw in het voorjaar van '45 door de Duitsers als
Lazaret in gebruik genomen wordt, wii het wel eens
gebeuren dat een gemeente-ambtenaar uit hoofde van
zijn functie het gebouw betreedt; in gezelschap van
zijn doofstomme neef.
Doofstom?
Nu ja, niet iedereen hoeft te weten dat het een Engelse
vlieger is, die op deze wijze het doen en laten van
zijn vijand kan gadeslaan!

Tengevolge van de spoorwegstaking is de verbinding
met Groningen zo slecht geworden, dat directeur
Reyenga de Groninger collega's eind december moet
meedelen, dat ze maar eens met de fiets moeten
langs komen, omdat dit de enige veilige mogelijkheid
is om hun salaris af te halen.
Wel rijden er nog Gado-oussen - met de beroemde
gaspotten er achter -, maar die zijn niet altijd even
veilig.
De postverbindingen zijn van dien aard, dat een bericht uit Veendam twintig dagen nodig heeft om in
Utrecht te komen en .... vierendertig dagen om Den
Haag te bereiken.

Pagina uit het Gedenkboek-1951, waarop de namen en plaatsen
van herkomst van de evacué's die onze school tijdelijk bezochten

2464. Wilhelmus G. A. Welp,
Venlo 3
2465. Roger J. M. Meesters,
Venlo 3
2466. Franciscus M. Peters,
Venlo 3
2467. Lambertus J. M.
Truijens, Venlo 3
2468. Hans Njjhoff, A'dam 3
2469. Johannes C. de Wilde,
Schiedam 3
2470. Theodorus H. Holthuis 5
2471. Ella J, Rietveld,
Amsterdam 3
2472. Johannes A. G. Janissen, Venlo 4
2473. Lydie Borneman,
Amsterdam 3
2474. Jurriaan J. P. van Gils,
Delft
2475. Cornells de Vries
2
2476. Klaas Muntendam
5
2477. Adrianus J. Heesbeen,
Venlo 5
2478. Raymond G. Metzelaar,
Leiden 5
2479. Frans J. M. Hamburg,
Kerkrade 4
2480. Yvonne G. Metzelaar
Leiden
2481. Jacob J. J. Hcijning,
Delft
2482. Jeanne M. Heijning,
Delft 5
1945
2483. Jan A. Ensing,
Teddy B. A. Sptjker,
Rotterdam 3
Arnhem * 2484. Henricus J. M. KlaasFemke Dgkstra,
sens, Venlo 3
Amsterdam 2485. Elisabeth M. Boer
Clara H. de Boer
2486. Harm Kool
Henricus Th. L. Truijens, 2487. Frits Verzijlbergen
3
Venlo 2488. Hendrik A. Komdcur 2
Pierre W. G. Vorkoyen, 2489. Cornells J. Overbeoke 4
Venlo 2490. Harm R. Bakker
Pierre Hoofd, Venlo 2 2491. Jan A. Barkman
Jos. C. J. B. Vollebergh, 2492. Reginald J. B. W. G.
Venlo
Boiten
Pierre Jansen. Venlo 2
Jac. A. P. M. Vollebergh. 2493. Jacoba C. H. Boosman
2494.
Derk
J.
Bosveld
Venlo 2
Anna E. Hendriks,
Venlo 2
Pierre F. H. van
* De leerlingen, bij wie een
Boekhold, Venlo 2 plaatsnaam is opgegeven, hebPaul B. Sijmens,
ben wegens oorlogsomstandigAmsterdam 2 heden de school tijdelijk bezocht.

2420. Arie Moesker
3
2421. Riksterus A. J. M. Mefler
1944
2422. Hendrika K. A. Olthof 3
2423. Gerrit Olthof
3
2424. Franclsca Th. Schmidt
2425. Obe S. Bangma
2426. Johanna F. M. Boosman
2427. Jet ter Borg
2428. Gerhardus J. Bos
2429. Hillechina P. J. Bosman
2430. Johanna L. Bosscher
2431. Herman O. van Dam
2432. Albert Douwes
2433. Ettje Hut
2434. Frederik de Jonge
2435. Willemina F. de Jonge
2436. Johanna A. Koster
2437. Carta M. Meijer
2438. Jan G. Oldenziel
2439. Iemelina R. Poelman
2440. Catharina D. Renken
2441. Egbert Slim
2442. Annechien F. Smith
2443. Harm J. Trenning
2444. Mink D. de Vries
2445. Rieuwert van der Veen
2446. Catharina Weisenbach
2447. Anneke G. J. Westerhof
2448. R. Zoutman
2449. Maitha A. Zuiderweg
2450. Annechiena N. Bakker 3
2451. Theodorus H. Heethuis 3
2452.
2453.
2454.
2455.
2456.
2457.
2458.
2459.
2460.
2461.
2462.
2463.
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1945

De centrale keuken in actie

De bevrijding is in aantocht.
12 april arriveert uit het zuiden het vluchtende Duitse
leger. Opgedofte liefjes van de Duitse officieren vergezellen de horde.
De nacht daarop ontploffingen; die de komst van het
Poolse front aankondigen. Zware explosies, terwijl
overal in Veendam de Duitsers nog zitten; in openbare
gebouwen en bij particulieren. De Rijks H.B.S.; waarvan het dak beschilderd is met enkele Rode-Kruisemblemen, is als lazaret in gebruik.
Ook vele andere scholen in het centrum zijn volledig
ontruimd. De Duitse oorlogsvlag wappert nog op het
dak van hotel Parkzicht. De grootste drukte van
Duitse kant wordt gesignaleerd in en om de Hertenkamp-Uio waar ook de Duitse veldkeuken is ingericht.
De hele nacht verslepen de Duitsers hun legervoorraden, waarvan er voor kapitalen in Veendam liggen
opgeslagen, met boerewagens in de richting van Groningen. Zo zitten bijvoorbeeld de grote pakhuizen
van 'De Vrijheid' vol gestolen levensmiddelen: suiker,
beschuit, verder sigaretten, legergoederen. Volgeladen
provianderingssöhepen met conserven liggen in het
Oosterdiep gemeerd maar het is de sleepbootkapitein
duidelijk, dat de Poolse tanks vlugger zijn dan hij
kan varen. De luiken van deze schepen zijn met kleden afgedekt en met sohalklatten gesloten, ten einde
hun kostbare inhoud veilig te kunnen vervoeren. Maar
juist dit trekt de aandacht van de naar goede voeding
hunkerende bevolking. Talrijke volgepropte spoorwa-
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gons staan op het stationsemplacement en ook het
Duitse radarkamp achter Van Linge is een grote
verzamelplaats.

Onder: Tank van het 10e Reg. Pantserjagers van de 1e Poolse
Pantserdivisie, 13 april 1945, Hoek Postweg-Van Beresteynstraat. Op de tank is (met hoed) zichtbaar de latere rector
van het Winkler Prinslyceum, Dr. O Mensch, die de bemanning in de richting van de HBS wijst

13 april om aoht uur wordt een Duits Sprengkommando, bewapend met geweren en draagbare mitrailleurs
en Panzerfausten in de omgeving van de Havenstraatbrug gesignaleerd.
Rond half twee begint de aftocht van het Herrenras.
Enkele soldaten hebben hun bagage op een gestolen
particuliere fiets geladen. Op het laatste moment
geeft de Duitse commandant de bevolking de gelegenheid de Mulo-school te plunderen, waar men een
dankbaar gebruik van maakt. Ongekende wild-west
taferelen zijn er het gevolg van. Waarschuwingsschoten van de laatste Duitse bewakers veroorzaken
paniek. Tegen vijven is de orde door de politie hersteld.

Geheel onder: Ontwapende Duitse leger'korpsen' trekken onder
het wakend oog van de Canadezen naar de Heimat terug.
Mei 1945

De klok wijst 17.50 uur als de juiohkreet weerklinkt:
ZE ZIJN ER. De bevrijdingbrengende tanks van de
zegevierende Poolse Vrijsoharen, onderdelen van het
Eerste Canadese leger. Via het Boven-Oosterdiep
door de Van Beresteynstraat in de richting van de
Rijks H.B.S., waar de laatste Duitse soldaten worden
overmeesterd.
Veendam ie bevrijd van de Nazi-barbarij. Maar ondertussen weet de door de Duitsers geïndoctrineerde
en vergiftigde Hilversuimse radio van dit alles te melden: 'In Veendam wordt zwaar gevochten; niet minder dan dertig geallieerde tanks zijn vernietigd'.

78

Onder: Pantserwagen van de 1e Poolse Pantserdivisie, 13 april
1945, Oosterdiep Veendam

18. P.SJK. w ramaeh O.W.I. od rana rozpoznawai na kimuu
I s Ter Apel orax Odoorn i Borger napotykajac na opor a*
zaeh. od Ter Apel.
Zgrupowanie 3. Bryg. Strz. osiagnejo po poludniu rejos k
Weerdinge, skad intensywnie rozpoznawato drogi wyprowadzajaee w kierunku na pin. i pm.-zaeh,
Wieczorem B.S.P. opanowal po krotkiej walee Ter Apet
10. Kotnp, Sap. ubezpieczona komp. z 9. B.S. praeraucona
zostata wzdhiz sach. brzegu ra. Ems, przechodzae terenem
zdobytyra przez oddzialy 4. Kanad. Dyw. Pane, do rejomt
Baren celem zbudowania tam mostu na rzece.

Rechts: In het Pools gesteld relaas van de bevrijding van de
Veenkoloniën in de eerste helft van april 1945
Rechts onder: Eindexamenklas 1947

Zgrupowanie 3. Bryg. Stra. wzmocnione 1. S.AA podjeio
dalss« akcje w kierunku pin. Dwa O.W., kaidy w skladzie
komp. 8, B.S. 1 * w . 2. P. Pane, dzialaly w pasie ra. Erna kanal Vereenigd a xadaniem ewentnainego uchwycenia prxepraw w rejonie Weener i Rhede, zostaty one jednak zatrzymane na skutek silnych praeszkod terenowych (zniszczone
mosty na Hesnyeh kanalach) na pld. od Vlagtwedde. 1.S.AA
dlialajac na kierunko Winschoten doszedl do Veele, gdzie
«knal na kanale.
Zgrupowanie 10. P.Drag. (sklad jak w dniu 7.IV) zajelo w walce rejony Borger i Buinen.
Po poludniu zgrupowanie 3. Bryg. Strz. prze&zlo do reJ o u Ter Apel, oddzialy wydzielone pozostaly nadal w walce mi przedpolu.
Zgrupowanie 10. Bryg. Kaw. Pane. (l.P.Pane., 24 P.UI,
0. B.8„ 1. PJiM., dyon l.P.A.Ppanc. i elementy sap.) po
zostawaio v ciagu dnia w rejonie Emmen w oczekiwaniu na
ukonezenie mostu w rejonie Haren, przed dalsza. akeja. na
Papenburg i Leer po wsch. brzegu rz. Ems.
BJV,

Zgrupowanie lO.FJDrag. oozyseiïo Borger, Gasselte i Gieten osiagajac axw. 10. P.S.K. rej. Veendam.
Nowy O.W.l. ze zgrupowania 3. Bryg. Strz. w skladzie
dwa «xwadrony 2. P.Pane. i dwie komp. 8. B.S. rozpocza.1
dzialanie na Boertange i Bhede. W godzinach wieczornych
po pokonaniu wielu praeszkod terenowyeh i stoczeniu ctezkiej waiki z przewazajacym nieprzyjaeielem (baon piechoty
morskiej z bronia. ppanc.) opanowal i oezyscit pld.-zach.

Dertien dagen lang worden kolonnes Duitse troepen
door de Polen en Canadezen afgevoerd.
De enkele lessen die in de maanden voor en na de
bevrijding nog kunnen worden gegeven - in de lokalen van de Rijkstandbouwwirrtersohool of in de
stationswachtkamer - hebben een geregelde gang
van het onderwijs niet kunnen garanderen. Vandaar
dat bij ministeriële beschikking het einddiploma 1945
zonder examen wordt uitgereikt. Behalve aan diegenen die zich tijdens de bezetting on-vaderlands
hebben gedragen. Ook op onze school zijn er dat
helaas enkelen geweest.
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Het gebouw wordt na de bevrijding - zoals vele andere instellingen in de plaats - gebruikt voor het
opvangen van Nederlandse repatrianten uit Duitsland
en voor vele vluchtelingen die door de maalstroom
van de oorlog tot zelfs uit Rusland en Siberië deze
riohëng uit gekomen zijn.
Ondanks het feit dat de gebouwen daarna grondig
gereinigd zijn, schrijft men het aan deze bezoekers
toe, dat enige tijd later, als de school weer normaal
draait, er een lichte T.B.O-epidemie onder de leerlingen uitbreekt.
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1947
Na 1945 is het instituut 'lyceum' een populaire bloeiperiode begonnen. Her en der ontstaan 'Openbare
lycea', d.w.z. Rijks H.B.S.-en waaraan door de gemeente van vestiging een afdeling gymnasium verbonden wordt, waarvan ook de kosten voor de gemeente zijn.
Sinds medio '46 is dit onderwerp in Veendam aan de
orde. Heeft men niet het voorbeeld van Coevorden
voor ogen? Ook Drachten en Heerenveen en Meppel
werken rn deze richting.
In september 1947 wordt Veendam aldus een volwaardige klassieke opleidingsmogelijkheid rijk. Van de
zijde der leraren - de beer Van Dam neemt er het
'initiatief toe - komt de wens naar voren de nieuwe
combinatie te noemen het WI'NKLER PRINS LYCEUM.
Een andere wens gaat in de richting van een goed
functionerende oudervereniging. Niet omdat men geen
weg weet met klachten; tenslotte is er de directeur
nog. Maar men zou op bijeenkomsten van de oudervereniging inleidingen kunnen houden over afzonderlijke leervakken, discussies kunnen uitlokken over de
typische raakvlakken van school en gezin.
Zo wordt de Vereniging van Vrienden van het Winkler Prinslyceum geboren.
Na een brandje in het scheikundelokaal ziet men
langzamerhand de noodzaak in de school op het telefoonnet aan te sluiten. Toen de vlammen de inventaris van het lokaal gingen aantasten en het vuur
steeds duidelijker werd, heeft een attente voorbijganger de concierge gewaarschuwd. Maar de heer
Miljoen moest eerst een ommelandse reis maken
voordat hij een telefoon in handen kreeg...

1949
Nog meer uitbreiding. De jarenlange aandrang om
naast de B-opleiding een herstelde litterair-economische afdeling te krijgen, heeft sukses. Sinds 1949
heeft het Winkler Prinslyceum een kwartet van opleidingen: naar tijdsvolgorde gerangschikt: een H.B.S.B, gymnasium-A en B, en nu ook een H.B.S.-A.

1950
Het contact tussen sohool en ouders wordt versterkt
door een mededelingenblad in het leven te roepen.
Onder verschalende benamingen, in diverse uitvoeringen en met wisselende kwantiteit en kwaliteit wordt
de stem van het W-P.L. sindsdien gehoord. Soms zal
het gewoon een 'blad' zijn, een andere keer zai
het alls 'lens' fungeren, ja, er komen zelfs dagen,
waarin het lyceumblad een 'kwispedoor' zal zijn,
waarin de al te royale afscheidingen van lever en
andere klieren kunnen worden opgevangen.

1951

Leraren 1951
Van links naar reohts: M e j . R. Casimir, A. J. ter Heide, P. C.
Oudenaarden, H. van Zant, J. H. de Jong, E. Stel, C. Mensen
(rector), H. de Wringer, W. Jongbloed, Mevr. G. A. DoormanSybenga, H. H. Heukels, U. W. W i e r s , J. de Jong

Voor het eerst komt 'muziek' als leervak op het lesrooster voor. De heer Risselada uit Groningen zal
de muziikale vorming van de leerlingen voor zijn
rekening nemen.
Contact met de muziekcultuur; ook contact met de
traditionele zeevaart. In september komt een brief
binnen van de K.N.S.M., of de school wil overgaan
tot adoptie van het SJS. Raki. De kapitein, A. Haitsma,
is oud-ileerling van de school, evenaJs zijn drie voorgangers. Met sympathie besluit de schoolgemeenschap hiertoe. Een tijdlang wordt er gecorrespondeerd
met de bemanning van het schip. Over en weer worden gegevens uitgewisseld: de bemanning vertelt
over haar ervaringen op de wereldzeeën, de scholieren vertellen wat over hun besognes. De heer
Haitsma komt zelf nog eens op school, maar na verloop van tijd raakt men wat uitgesproken.
Eenzelfde correspondentie wordt enige tijd gevoerd
met de befaamde scheepsarts van de walvisvaarder
Willem Barends, onze plaatsgenoot N. Teljer, ook
een oud-leerling van de school.
Natuurlijk is 1951 in de belangrijkste plaats het jaar
van een zeer geslaagde reünie. De viering van het
75-jarig bestaan der Veendamse H.B.S. tijdens de
oorlog in 1941 was natuurlijk niet mogelijk. 'Vijf jaar
later', zo schrijft de heer B. Poulie Wilkens in het
Gedenkboek 1951, 'gingen er hier en daar stemmen
op om iets op touw te zetten; doch de wonden, geslagen door de strijd en bezetting, waren te diep om
aan de plannen vastere vorm te geven: ook materieel
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was het herstel nog Riet voldoende gevorderd om
met een redelijke kans van slagen een herdenking
te organiseren. De vraag of nu niet ter gelegenheid
van het 85-jarig bestaan iets ondernomen moest
worden, werd zeer dringend gestekT.
Is het nodig, nu, in dit gedenkboek van het feest-1966,
uitvoerig de sfeer en de gebeurtenissen van die
25ste en 26ste oktober 1951 te gaan ontleden? De
redactie stelt zich voor, dat een belangrijk deel van
de eerste gesprekken op de reünie-1966 herinneringen zullen zijn aan het feestdiner op de eerste dag,
voorafgegaan door een grote fakkeloptocht der leerlingen; aan de druk bezette tweede dag, die begon
met een optocht vanaf Veenlust naar de school; de
gezellige lunch in de sohool, waar de leerlingen hun
best deden door een aesthetische aankleding van
het gebouw en hun assistentie bij de koffie het de
reünisten zoveel mogelijk naar de zin te maken; aan
het officiële gedeelte met als pièce de resistance de
grote herdenkingsrede van de rector, Dr C. Mensch,
de man die de geschiedenis van de school kende
als geen ander. En ten slotte de grandioos geslaagde
feestavond in Veenlust.

M*r «e «Me M M soreot

Boven: Feestprogramma-1951 met de bekend geworden tekening van J. Hazewinel: 'Meroakel, wat 'n oast, vrouger luipst
doe nait so 'ard naor schooll'
Onder: De veelheid van krantekoppen demonstreert, dat men
ook traditie kan maken van het niet-aan-tradltles-willen-binden
Pagina 83 onder: Muziek en musici aan het W.P.L.
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1952
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Winkler Prins Lyceum
I.- Veendam

Het onderwerp zal tijdens de feestelijkheden van '51
wel eens aangesneden zijn: kan een modern onderwijsinstituut voldoende armslag krijgen in een gebouw dat de veertig alweer gepasseerd is? Moet de
school uitbreiden? Of kan men volstaan met een verbouwing?
Plannen en tekeningen voor uitbreiding liggen klaar,
maar uiteindelijk wordt van hogerhand besloten tot
verbouwing. Gevolgen: vloeren worden gekeerd, deuren, plafonds hersteld, het gebouw wordt van binnen
geschilderd, het leidak grondig vernieuwd en ontdaan van de laatste oorlogsoverblijfselen, bepaalde
diensitvertrekken worden ingericht tot leslokalen, de
rector verhuist, evenzo de conrector, de secretaresse
en de concierge krijgen een onderkomen in de hal,
waardoor de twee aanwezige beeldhouwwerken enigszins in de verdrukking komen.
Voor de inrichting van een overblijflokaal laat de
Vereniging van Vrienden van het Winkler Prinslyceum
zich niet onbetuigd.
Officieel wordt het grondig vertimmerde gebouw geopend door de chef van het V.H.M.O. uit Den Haag.
Na deze - vooral inwendige - reorganisatie wordt in
de volgende jaren geleidelijk het interieur en het
meubilair aan de moderne eisen aangepast. Door de
herinrichting van Idkailen, van het gymnastieklokaal,
de tekenafdeling en de leraarskamer; toiletruimten
worden bijgebouwd, etc.
Begonnen onder de heer Mensoh, worden de reorga-
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Boven: Modern Veendam
Rechts: Werkweek-1957. Er wordt gewerkt, en hoe!

nisaties op forse wijze voortgezet door zijn opvolger
sedert '59, Dr. P. C. Oudenaarden.
Een stuk onderwijsvernieuwing is mogelijk geworden
door de inrichting van een kampeercentrum in Grollo,
een object dat mede door de gemeente Veendam
gerealiseerd is.
We bedoelen de mogelijkheid voor het houden van
werkweken.
Het eerste verzoek hiertoe komt van de Ba-Was, die
een dergelijke week tijdens de Paasvakantie wil houden.
Het onderwerp-werkweken zal sindsdien actueel blijven; de populariteit ander de jongeren is bijna unaniem, hoewel het wel eens moeilijk is de schoolprogramma's en die van de werkweken met elkaar in
overeenstemming te brengen. Werkweken worden de
volgende jaren gehouden In Assen, Uithuizen, Bakkeveen, Midlaren, Markelo, - maar wegens plaatsgebrek
nooit in GroMo....

1953
Even er tussen door.
De school is aangesloten bij het centrale boekenfonds.
Door deze regeling kunnen de leerlingen op een vrij
voordelige wijze boeken in bruikleen ontvangen, die
ze anders zelf hadden moeten aansohaffen. Alteen de
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Boven: Geïndustrialiseerd Veendam
Links: Modern Wildervank
Links onder: Geleidelijk worden de Diepen gedempt. Het
begint met een deel van het Beneden Westerdiep (foto); dan
volgt het Boven Westerdiep; in 1965 is het roemruchte Oosterdiep aan de beurt

administratie van de school krijgt er heel wat drukte
bij - en hoe!

1956
Een probleem van de eerste orde, en niet alleen in
Veendam, is 'het gebrek aan bevoegde leraren. Toch
ligt het probleem overal weer anders. Ook Veendam
heeft zijn eigen problematiek.
De plaats 'ligt dicht bij Groningen, een universiteitsstad.
Een van de merkwaardige gevolgen 'hiervan is de
de laatste jaren ©norm sterk toegenomen mutatie onder de 'leraren.
In de negen jaar die volgen op 1956 verlaten 42 (!)
leraren de school. Daar zijn oud-gedïenden onder,
maar ook mensen, die na één, twee jaar weer vertrekken. De opengevallen plaatsen moeten vaak provisorisch worden gevuld, waarbij het gebeurt, dat één
volledige 'betrekking in vier è vijf deelbetrekkingen
wordt opgesplitst.
Nog een getal: van de leraren die in 1948 hier in
functie waren, zijn er in 1966 nog.... drie aan het
Winkler Prinslyceum werkzaam. Het aantal docenten
in 1966 bedraagt 30.
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1957
Reorganisatie bij het gymnasium: de onderbouw van
twee jaar - lessen die dus gemeenschappelijk door
H.B.S. èn Gymnasium-leerlingen gevolgd worden blijkt -i-n het nadeel van het gymnasium te werken.
Daarom wordt, op voorbeeld van vele andere lycea,
besloten de onderbouw terug te brengen tot één jaar.
Om de zoveel tijd worden de taken voor de buitenschoolse activiteiten onder de leraren verdeeld. Er
komt nu een commissie voor werkweken, voor film,
toneel, muziek, voor sport.
Steeds weer blijkt het nodig de activiteiten onder de
leerlingen te stimuleren. Voor en na levert het contact tussen docenten en clubbestuur zeer verdienstelijke resultaten op.
De schoolclub wordt bijvoorbeeld in '64 onderverdeeld in diverse belangstelling- en hobby-clubs, een
dam- en schaak-, geologie-, historie-, scheikunde-,
valksdans-, dJscussieclub naast de aloude reciteervereniging.

overstaan van notaris R. Swieringa opgericht de
Jeugdonderneming 'Metona' - de naam is een afkorting van de woorden METaal-ONderneming + een
A voor de welluidendheid. Een echte N.V. met een
maatschappelijk kaptaal van f 300,—.
De start van Metona is niet zonder problemen. Men
merkt, dat een bedrijf oiet 'zomaar vanzeJf' draait;
dat 'het materiaa1! dat men gebruikt - gaatjesplaat - wel
eens stug kan zijn; dat niet alle producten zonder
meer aan de man te brengen zijn en dat een flink
stuk marktonderzoek aan de verkoop vooraf moet
gaan.

Pagina 87: September 1965: het Winkler Prinslyceum komt op
een zeer bijzondere wijze in het nieuws
Onder: Metona-Wildervank: concreet contactpunt bedrijfslevenonderwijs

1958
Een nieuwe centrale verwarming. Op ollestook.
Eindelijk is het in de winter eens lekker warm.

1959
Gedurende een vijftal jaren' is er een schoolorkest,
dat door een der leraren geleid wordt: een flexibele
bezetting van blok-, alt- en dwarsfluiten, klarinetten, violen, een violoncello en een piano. Bij de grote
sohoolevenementen treedt het ensemble geregeld
op; geeft zelfs een concert - zij het voor eigen publiek -, en dingt tot tweemaal toe mee in het lnterscholair Muziekconcours, waarbij het de tweede
keer tot in de demi-finale weet te komen.

1962
In opdracht van de Rijksfoouwmeester vervaardigt het
kunstenaarsechtpaar Schilt-Geesink te Laren (N.H.)
een nieuw glas-in-loodraam voor de hal van de school.
Licht van tint - het raam staat op het noorden - schematisch van opbouw, geeft het een impressie van het
schoolleven met zijn verscheidene facetten.

1964
Een Amerikaanse leerlinge uit de omgeving van New
York volgt tijdens de nieuwe cursus de lessen aan
onze H.B.S. Wordt op een vrij plotselinge wijze geconfronteerd met het taai-probleem, maar krijgt alle
gelegenheid kennis te nemen van ons systeem van
onderwijs. Tegelijk verzuimt ze niet de onzen warm
te maken voor het Amerikaanse systeem.
21 oktober vergadert een illuster gezelschap in de
kantine van M. Duintjer en Zn. N.V. te Wildervank.
De directeur van het bedrijf, de rector van het Winkler Prinslyceum en de leraar economie houden inleidingen voor bedrijfsgenoten, leraren, ouders van
leerlingen en een aantal leerlingen uit de vierde klassen. De stromende regen hebben zij er voor over
gehad om de formatie mee te maken van een modern
onderwijs-experiment, dat gedurende de rest van het
schooljaar zal worden gespeeld: een Jeugdonderneming.
Als resultaat van de gelegde contacten wordt ten
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postadres:
winkler prinelyceum
•nze ref.
adm/div/ovd

datum
3-2-1965

Aan de heer
H.ThlM.Lambooy
WPLyeeum, Veendam

FA KT U U H

Aan U geleverd, volgens orderbriefje nummer 13 d.d. 21 dec 1.1.
een Boekenrek volgens opgegeven afmetingen
ten bedrage van f. 6 f 75.
Wij sullen gaarne binnen veertien dagen per kwitantie over
d i t bedrag beschikken.

Met verschuldigde eerbied,
jeugdonderneming
m e t o n a

Alle zeilen worden bijgezet. Een reportage voor de
RONO maakt het bedrijf alom bekend: de yell:
'Koopt produkten van MetOOOna' blijkt een beste
trekker. Toch doet men met de telefoonstandaard,
het eerste product, dat niet zo gemakkelijk in de handel blijkt te 'liggen, maar waarvan men er uiteindelijk
toch nog dertig stuks verkoopt, ve&l ervaring op. Men
leert er de diverse handelingen mee, en, wat vooral
belangrijk is, alle deelnemers van de onderneming
zijn door de vele manipulaties die het product vraagt,
bij het werk betrokken.
Toch neemt het succes van de onderneming in de
loop van het jaar toe. Men ontdekt dat brievenstandaards beter in de markt liggen. Uitgevoerd in vijf
modellen, in twee 'kleuren, zwart en wit, verkoopt
men er in de loop van het jaar niet minder dan 520.
Ook worden er boekenrekken in de productie genomen, waarvan er ongeveer twaalf gemaakt worden.
Van genoemde drie producten worden de brievenstandaards 'nagenoeg allemaal aan winkels, warenhuizen en grossierderijen verkocht - niet alleen in
Veendam en Wildervank, maar ook in de Pekela's,
Winschoten en Groningen - terwijl de andere producten meest aan particulieren verkocht worden.
Het sukses blijkt het best uit de cijfers. Wijst de balans per 1 februari 1965 nog slechts een gering eigen
vermogen aan, per 1 april is het winstsaldo reeds de
vierhonderd gulden gepasseerd. En als op 4 juli Metona geliquideerd wordt, kan de trotse directie van
net bedrijf aan de aandeelhouders een winst- en verliesrekening presenteren die er zijn mag. Met een
bruto-winst van f 435,18. Hiervan mogen de aandeel-

houders een dividend ontvangen .van maar liefst
40%. Dit betekent dat men een rentabiliteit van het
aandelenkapitaal heeft weten te bereiken van puim
1,59.
Na dit heerlijke sukses kan de tweede jeugdonderneming, die op 9 november '65 start, en die voor de
nieuwe acht maanden de welluidende naam van
MICRONA aanneemt, aanmerkelijk vlotter van stapel
lopen.

1965
De eerste voorbereidingen worden getroffen voor een
passende viering van het honderd-jarig bestaan van
de H.B.S.-afdeling aan het Winkler Prins Lyceum. Als
'voorspel tot de feestviering' demonstreert een groot
aantal leerlingen in hun zondagse spullen op een
ochtend in september. Omdat ze het niet eens zijn
met een nieuw getroffen bepaling, dat het eerbiedwaardige instituut niet betreden mag worden door
'mongens' of 'jeisjes' en andere al te avant-gardistisohe en non-conformistisohe jongelieden. De demonstratie heeft een vrij ordelijk verloop en de afloop
ervan bewijst, dat er meer sprake is van een storm
in een glas water dan van een 'rel'.
Maar ook kondigt zich hier een veranderende mentaliteit bij de jeugd aan.
Banden worden losser, men zoekt zijn eigen sfeer,
ook - vooral? - buiten de te traditioneel gevoelde
schoolgemeenschap.
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Sport en (toneel)spel. Het zijn met name de volleybalsuccessen
die de naam 'W.P.L.' de laatste Jaren tot een nieuw begrip
in de verre omtrek hebben gemaakt
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TENSLOTTE...
DE HONDERD JAAR ZIJN VOL. Over veel belangrijks heeft de gesohiedenis zich ontfermd. En inmiddels zijn we al ver doorgedrongen in de tweede
helft van de twintigste eeuw, ©en eeuw vol dynamiek.
De beweging, die overal ter wereld te signaleren
valt, heeft ook de meer statische instituten en instellingen aangezet zich te heroriënteren en te bezinnen
op de grondslagen van hun bestaan. Het middelbaar
onderwijs, zoals dat nu ruim honderd jaar, en in
Veendam precies een eeuwlang wordt gegeven, ontkomt hier niet aan.
U hebt kunnen lezen, hoe de veranderingen vaak een
zeer lange incubatietijd hebben; dat vernieuwingsgedaohten vaak al lang leven, voordat ze metterdaad
in maatregelen en bepalingen kunnen worden omgezet.
Kritiek is er genoeg op het m.o. Nieuw is ze niet.
Gefundeerd is ze ook lang niet altijd: tenslotte is
de school geen loos instituut, maar steeds een samenwerkende groep mensen, die gepredisponeerd
zijn door hun opleiding, milieu, aard en nationale
geaardheid. De maatschappij krijgt het onderwijs dat
ze verdient.
Geleidelijk is het beeld van onze school, zoals de
oudere generatie die gekend heeft, voor een zeer
belangrijk deel al veranderd. Haast ongemerkt,
Door een langzaam op gang komend contact met het
bedrijfsleven; met een centraal 'instituut als het Onderwijskundig Studiecentrum, dat een researchlaboratorium van onderwijsvernieuwing tracht te worden.
De school heeft de beschikking over een filmapparaat, een bandrecorder, de gangen hangen vol reproducties en originelen van oudere en moderne
kunstwerken. Er zijn uitwisselingen met andere scholen, met leerlingen uit andere landen.
Toneelvoorstellingen, Wins en tentoonstellingen worden bezocht. Of door eigen krachten verzorgd.
Ook krijgt ihet onderwijs geleidelijk een bredere sociale basis.
Een sohooldekaan geeft voorlichting over studie- en
plaatsingsmogelijkheden. De benaming 'Burgerschool',
vroeger een heel normale aanduiding, thans bijna
uitgestorven, is voor veten vaak een barrière geweest.
Zij kozen zodoende niet het onderwijs, dat ze qua
capaciteiten aankonden.
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Voor velen waren de financiën een echte hindernis.
Door ruime voorzieningen, door studietoelagen is ook
deze 'barrière voor een belangrijk deel weggenomen.
Verder zijn de toelatingseisen steeds verder gemoderniseerd; de aansluitingsproblemen l.o. - m.o. lijken
thans definitief geregeld te gaan worden door een
'brugklas'; het onderwijs gaat zich steeds meer richten tot en aanpassen aan de individuele leerling: o.a.
door inrichting van practica voor natuurkunde, scheikunde en biologie.
En in deze differentiëring zal de toekomst steeds
verder gaan.
De toekomst: met zijn geprogrammeerde instructie;
met zijn leermachines, talenpractica en televisie; met
zijn groepswerk en de langzame afbraak van het klassikale stelsel.
De Mammoetwet, die aan het voortgezet onderwijs
richting en vorm gaat geven, laat zich in de practijk
steeds meer gelden. Een van de directe consequenties voor de gemeenschap Veendam e.o. zal zijn: het
bestuderen van de mogelijkheden die de nieuwe wet
voor een gemengde landbouw - en geïndustrialiseerde
gemeenschap als de onze te bieden heeft.
Zal het een gemeenschap van scholen worden? een
scholengemeenschap? Wat zullen we weten te maken
van een HA.V.O.-sohool of -afdeling?
De toekomst houdt het vooralsnog verborgen.
Steeds stelt de maatschappij haar nieuwe eisen.
Steeds zal zij een beroep doen op het onderwijs, om
haar te voorzien van bekwame en goed voorbereide
krachten.
Steeds zal de school daarnaast hebben te beseffen,
dat ze behalve het dynamische aspect, waardoor ze
voortdurend voeling houdt met de maatschappij die
haar in stand houdt, ook een zekere conserverende
zijde heeft: ze zal er over moeten waken dat de positieve verworvenheden van het verleden niet worden
prijsgegeven.
De basis, die Thorbeoke in 1863 in zijn M.O.-wet
legde; die in Veendam door de activiteiten van een
Winkler Prins in 1666 is benut door de oprichting van
een eigen H.B.S.; zaJ na 1966, verder verbreed, het
instituut kunnen en moeten dragen, waarop de maatschappij van nu en de toekomst zal moeten en kunnen
steunen.

Links boven: Dr. P. C. Oudenaarden. Leraar in 1948, conrector
vanaf 1957, rector sedert 1959
Rechts: Uitbreiding van Veendam, 1963. Foto K.L.M. Aerocarto n.v.
Onder: Juni 1966

Er komt een noodschool

W.P. LYCEUM WORDT
TE KLEIN
VEENDAM — BIJ het Winkler Prins Lyceum bestaat een dringende
behoefte aan uitbreiding van het aantal leslokalen. In verband hiermede acht het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen het wenselijk voor het nieuwe schooljaar een noodschool met vier leslokalen
te bouwen. De directeur van de Rijksgebouwendienst heeft b. en w.
verzocht hiervoor beschikbaar te stellen een gedeelte van het plantsoen ten noordoosten van het bestaande schoolgebouw. In verband
met de grote waarde» die het college aan deze groenstrook hecht, is
Rijksgebouwendienst in overweging gegeven, de noodschool te realiseren op het eigen terrein bij de school. Dit bleek echter niet mogelijk
zonder een latere definitieve oplossing achter het schoolgebouw in
de weg te staan. In overleg met de Rijksgebouwendienst is nu een zodanige situering vastgesteld, dat de in het plantsoen aanwezige beplanting niet behoeft te worden aangetast. Er zal een huurovereenkomst worden aangegeaan voor de tijd van vijf jaar, na die v\jf jaar
moet het terrein weer in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd*
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ELF-HOOFDIG LEIDERSCHAP
Dr. G. J. de Jager Meezenbroek

Drs. C. Krediet

1866-1871

1866-1966

Dr. E. Huizinga

1901-1903

Dr. H. F. Huisken

1905-1910

Drs. W. Reyenga

1927-1951

Rector sedert 1947
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Directeuren en Rectoren

1871-1882

Dr. E. Jensema

Dr. L. M. J. Stoel

1910-1921

Dr. C. Mensch

1951-1959

Dr. P. Schuringa

1882-1901

1903-1905

Dr. K. W. Rutgers

1921-1926

Dr. P. C. Oudenaarden sedert 1959
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Hoogezand H.B.S.-A
Appingedam R.H.B.S.
Ter Apel R.H.B.S.
Stadskanaal Chr. H.B.S.

Veendam Gem. Gymn. Afd.
Veendam H.B.S.-A Afd.

Het schoolbezoek gedurende honderd jaar. Middelbare scholen
of afdelingen waarvan de oprichting het schoolbezoek aan het
W.P.L. meer of minder beïnvloedden zijn bij de jaartallen vermeld
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