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Vooraf
De kleinste Winkler Prins is een echt gedenkboek.
Precies 25 jaar geleden verscheen "Prins Heerlijk Honderd, Veendam en een eeuw middelbaar
onderwijs".
De beide auteurs, H.Th.M. Lambooy en G.A.G. Meerburg, gaven daarin een boeiend beeld van
een eeuw Veendam en "de" Winkler Prins. Het had geen zin hun werk nog eens over te doen. En
het samenstellen van een boek over de laatste 25 jaar leek evenmin een aantrekkelijk karwei. Wie
terugkijkt heeft immers het minst zicht op zijn eigen tijd.
Maar er was nog een ander bezwaar.
Een boek, dat verschijnt ter gelegenheid van een groots opgezette reünie en alleen maar aantrekkelijk zou zijn voor de jongste reünisten, zou tekort doen aan de betrokkenheid van al die wp'ers, die
op de schoolbanken van (M)ULO, HBS of gymnasium hadden gezeten. Goede raad bleek niet duur.
Was de school niet gesticht op initiatief van Anthony Winkler Prins, een nationale beroemdheid,
die de eerste encyclopedie samenstelde? Daarom een boek naar zijn voorbeeld. Een hommage met
een knipoog, maar toch...
Zo kregen de 26 letters van het alfabet een invulling, die een origineel beeld van 125 jaar Winkler
Prins oproept.
Oudere lezers zullen verbaasd zijn over aanduidingen als Binnenwoei, Ghana en Xenos. Zij hebben meer houvast aan Conciërge, ULO en Veenlust. Of aan herinneringen die van alle tijd zijn:
Keet schoppen, Spieken en natuurlijk... Job mit de oape.
De kleinste Winkler Prins is vooral een boek om in te "snuustern". Er is veel te lezen, maar nog
meer te kijken. Heel bewust is er royale ruimte gegeven aan de illustraties, waaronder zeer veel
foto's.
Onder de letter Z kunt u vinden wie aan dit boek in woord en beeld hebben meegewerkt.
Een deel van de tekst is door de redactie verzorgd, andere bijdragen zijn van "gastschrijvers".
Maar redacteur, auteur of vormgeefster, allen zijn wp'er.
Net als de meeste lezers van dit kijk- en snuffelhoek.

De Redactie.
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Vermaard Veendammer (1817-1908).
Doopsgezind predikant, wiens levenswerk bestond uit het
samenstellen van de beroemde encyclopedie; tevens oprichter
van de Hogere Burgerschool in zijn woonplaats.

Anthony Winkler Prins zou zich in zijn graf omdraaien als hij
wist dat hij onder de letter A in een encyclopedie vermeld
stond. Niets was deze schrijver van de eerste Nederlandse
encyclopedie een groter gruwel dan het zondigen tegen de
systematiek. De logica verbiedt echter, dat personen onder
hun voornamen in naslagwerken gerubriceerd worden. Zelfs
het excuus dat zijn naam onlosmakelijk met het middelbaar
onderwijs in Veendam is verbonden en dat hij daarom als eerste genoemd wordt in het gedenkboek ter gelegenheid van het
125-jarig bestaan van de school die zijn naam draagt, zou in
zijn ogen een dergelijke keuze niet rechtvaardigen.
Dat hij onder de letter P vermeld zou worden, daar zou hij
nog vrede mee kunnen hebben. Hij was immers als een Prins,
zoon van Jacob Prins en Johanna van Marie Winkler op
30 januari 1817 in het Gelderse Voorst ter wereld gekomen.
Ook in de tweede druk van de door hem geschreven
Geïllustreerde Encyclopaedic staat hij nog onder de P vermeld. Maar eigenlijk hoort hij onder de W van Winkler Prins
vermeld te worden. Zoals veel tijdgenoten nam Anthony geen
genoegen met zijn eigen achternaam. Tijdens zijn puberteit—voegde hij de naam Winkler aan Prins toe.^issehiéaWiaat""
hij dat chiquer vond klinken, rrjaar-heTis veel aannemelijker
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dat hij daarmee de liefde voor zijn moeder, die hij zijn hele
leven is blijven adoreren, tot uitdrukking wilde brengen.
Winkler Prins valt het beste te typeren als een geestelijke
omnivoor: een typische negentiende eeuwer die zich verzadigde aan alle nieuwe ontwikkelingen op cultureel, maatschappelijk en wetenschappelijk gebied. Zodra ergens het etiket nieuw, vooruitstrevend of vooruitgang opgeplakt was,
trok het de belangstelling van Winkler Prins. De kennis, die
hij hierdoor vergaarde gebruikte hij niet voor zichzelf, maar
stelde hij in dienst van de algemene volksontwikkeling. Wat
begon met vertalingen van populair wetenschappelijk werk
culmineerde uiteindelijk in een bijna volledig eigenhandig
geschreven encyclopedie.
Dichter-Dominee
De brede belangstelling was bij Anthony Winkler Prins al
vroeg aanwezig. Op 18-jarige leeftijd liet hij zich inschrijven
aan de universiteit van Utrecht waar hij colleges in wis- en
natuurkunde en klassieke letteren volgde. In zijn vrije tijd
legde hij zich toe op de poëzie. Omdat zijn vader, die dorpsdokter op Schiermonnikoog was, zijn studie niet langer kon
bekostigen was Anthony gedwongen zijn opleiding af te breken. Noodgedwongen maakte hij de overstap naar het
Doopsgezind Seminarie in Amsterdam waar hij een beurs kon
krijgen en tot dominee werd omgeschoold.
Na zijn opleiding was zijn eerste standplaats het Friese
Tjalleberd, nabij Heerenveen. Hier werd hij in 1841 dominee
van een kleine doopsgezinde gemeente. De negen jaar die hij
hier doorbracht waren niet de meest productieve uit zijn
arbeidzame leven. Ze waren echter wel bepalend voor de
invulling van de rest van zijn lange leven. In de beginjaren in
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Tjalleberd had de jonge Winkler Prins nog het idee dat hij als
dichter-dominee een nadere invulling aan zijn leven zou kunnen geven. Zoals veel van zijn collega's dacht Anthony zijn
ruime hoeveelheid vrije tijd te kunnen vullen met het schrijven van poëzie.
Tevens vormde het een welkome aanvulling op zijn schaarse
traktement. Samen met de bekende J.J.L. ten Kate richtte hij
het satirische tijdschrift "Braga" op, waarin op rijm de romantische dichters van die tijd op de hak werden genomen.
Daarnaast gaf hij enkele dichtbundels uit en vertaalde buitenlandse poëzie.
Na verloop van enkele jaren ontdekte Winkler Prins echter
dat hij niet de begenadigde dichter was die hij had willen zijn.
Ook zat het hem dwars dat hij nooit een wetenschappelijke
opleiding had kunnen voltooien. Zelfs nadat hij in 1847
getrouwd was met de tien jaar jongere Henriëtte Klijnsma,
dochter van een krijgskundig ingenieur, heeft hij nog geprobeerd met het geld van zijn oom een universitaire studie op te
pakken. De geboorte van het eerste kind in 1849 gooide roet
in het eten. Hij had nu de plicht een gezin te onderhouden.
Tevens had de doopsgezinde dominee het maatschappelijk
engagement als levensvervulling ontdekt, hiertoe geïnspireerd door de staatkundige veranderingen van 1848 en het
optreden van de liberale staatsman Thorbecke.
Veendam
In 1850 maakte Winkler Prins de overstap naar Veendam.
Hier kwam zijn werkzaamheid tot volle wasdom. Vol overgave stortte hij zich in het maatschappelijke en culturele leven.
Veel tijd en energie heeft hij gestoken in de pogingen om
Veendam te laten aansluiten op het spoorwegnet. De trein
was voor de doopsgezinde dominee het symbool van vooruitgang. Ondanks een groot aantal artikelen in de plaatselijke en
regionale kranten en een bezoek aan de minister van
Binnenlandse Zaken mocht zijn lobby niet baten. De trein
kwam niet naar Veendam. Zijn lobby voor de komst van de
HBS was echter des te succesvoller.
Nauwelijks was in 1863 de inkt van Thorbecke's wetsonderwerp op het voortgezet onderwijs opgedroogd of Winkler
Prins had al de plannen klaar om in Veendam een HBS te vestigen. Dit ging overigens niet van een leien dakje. Vooral het
behoudende deel van de plaatselijke gemeenschap zag niets
in deze vorm van voortgezet onderwijs. Achter de schermen
heeft Winkler Prins druk gelobbyd om zijn zin door te zetten.
Hij riep onder meer de hulp in van zijn grote voorbeeld, de
liberale staatsman Thorbecke. Op 20 april 1864 kwam de toezegging van het ministerie van Binnenlandse Zaken dat
Veendam een jaarlijkse subsidie van 5000 gulden zou krijgen
voor een HBS . Een maand later ging de gemeenteraad, na een
roerige discussie, met acht tegen vijf stemmen akkoord. Twee
jaar later, op 3 september 1866, opende de HBS in Veendam
voor het eerst haar poorten. Hiermee was Veendam de eerste
plattelandsgemeente die een HBS had met een vijfjarige cursus.
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Vrijheid
Door C. L . B R I N K M A N , te Amsterdam, is aan
de Inteekenaren verzonden:

DE AEHTTHME AFIEVEBHÏ VA8

fiilLmTRffiUl HGÏIIIPIENE.
WOORDENBOEK VOOR WETENSCHAP
EM KCNST, BESCHAVING EN NIJVERHEID.
ONBEK BEDACTIE VAN

A. WINKLER PRINS,
MET MEDEWERKING VAN VELE VADERLANDSCHE
GELEERDEN.
Van de GEÏLLUSTREERDE ENCTCLOPAED1E verschijnt
om de drie weken cene Aflevering tegen den prijs van DERTIG
Cent, zoodat het j a a r 1 ij k s c h bedrag weinig meer is dan
Vnf Gulden.
Elke Aflevering bevat drie vellen druks, elk van 16 bladz.
royaal 8". of 98 kolommen, eeno enkele of dubbele plaat en d«
noodige houtgravures in den tekst.
Ongeveer tien Afleveringen vormen een Deel. Het geheels
werk zal in omstreeks 150 Afleveringen compleet zijn. Me»
verbindt zich voor h;t geheels werk.

Als FIIEM1E is
EEN GROOTE KAART VAN HET KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN,
ep de schaal van 1:200.000, vervaardigd naar de groote Topographische Kaart van het Ministerie van Oorlog, onder toezicht
van E. OLIVIER Dz. en P. H. WITKAMP, in 6 bladen, bijgewerkt tot 1869,aan de e e r s t e D r i e d u i z e n d Inteekenaren
uitgereikt, terwgl. V O O K Z'tH^VEB. KA&RVAN D E
V O O R R A A D S T R E K T , ook nog de nieuw aankomende
Inteekenaren in dit voorrecht deelen zullen.
De GEÏLLUSTREERDE ENCSTCLOPAEDIE, die hare artikelen ontleent aan de Wijsbegeerte, de Wetenschap, do Kunst
en de Nijverheid; aan het Maatschappelijk leven, net gezellig
verkeer en het Huiselijk leven; aan het Onderwijs en ae Opvoeding, de Aardrijkskunde, de Geschiedenis en de Levensbeschrijving, is een werk van een zeer practiache strekking, en
munt vooral uit door duidelijke voorstelling en aangenaraen
vorm. Zulk een werk dus, daarenboven met vele platen en
ophelderende figuren versierd, heeft door zijne nuttige strekking een toegangskaart tot de woning van aanzienlijken en
geringen, van den landman en den stedeling, en niemand, wia
net oek zijn moge, zal het onbevredigd terzijde leggen.
Van de GEÏLLUSTREERDE ENCYCLOPAEDIE zien tot
heden Achttien Afleveringen het licht, terwijl het manuscript
ver genoeg is gevorderd om eene geregelde voortzetting ta
waarborgen.
(20941)

De belangenbehartiging voor de Veenkoloniën was in politieke kringen niet onopgemerkt gebleven, zodat Winkler Prins
in 1864 gekozen werd tot lid van de Tweede Kamer voor het
kiesdistrict Winschoten. Winkler Prins leek een geschikte
kandidaat hiervoor. Hij was een radicaal liberaal die zijn
opvattingen niet onder stoelen of banken stak. Toch bedankte
hij voor de eer. Als belangrijkste reden noemde hij de financiële onzekerheid. Hij zou zijn baan als dominee moeten
opgeven en zou zonder bron van inkomsten komen te zitten,
wanneer hij niet herkozen zou worden. De dominee vond dat
niet verantwoord tegenover zijn gezin. Later heeft de afdeling
Sneek ook nog eens geprobeerd hem naar de Tweede Kamer
af te vaardigen. Deze afdeling was zelfs bereid een oplossing
te zoeken voor de financiële problemen. Dit stuitte evenwel
op Winkler Prins' gevoel van onafhankelijkheid. Het vrijheidsbegrip stond centraal in zijn levensbeschouwing.
Vrijheid was volgens hem onontbeerlijk voor de volledige
ontplooiing van de mens.
Alle belemmeringen en beperkingen die de vrijheid in de weg
stonden moesten opgeruimd worden. De staat diende slechts
te zorgen voor de rechtsveiligheid van de burger en mocht
slechts te hulp schieten waar het particulier initiatief faalde.
Voorop stond dat de burger zelf vooruit moest komen en de
overheid kon daarbij helpen door het verbeteren van de opleiding en het uitbreiden van het kiesrecht. Aan de opleiding van
de burger, de volksontwikkeling, heeft Winkler Prins ook zijn
steentje bijgedragen. Hij schreef en vertaalde tientallen boeken op het terrein van de natuurwetenschappen. Zijn belangrijkste verdiensten liggen op het terrein van de popularisering
van de natuurwetenschappen. Hij wist ingewikkelde zaken
duidelijk en eenvoudig onder woorden te brengen zonder te
vervallen in simplificering. Zelf heeft hij hierover eens
geschreven: "Wie voor het volk wil schrijven, moet zich in
inhoud en vorm niet voegen naar de verkeerdheid en bekrompenheid van het volk, want zijn hoofddoel is, het volk te veredelen, het volk de hand te reiken. Om het langs den weg van
zelfstandig nadenken tot den tempel der wetenschap te doen
naderen"
Encyclopedie
Wat paste daar beter bij dan het schrijven van een volwaardige encyclopedie! Het was dan ook niet verwonderlijk dat de
Amsterdamse uitgever CL. Brinkman aan Winkler Prins het
verzoek deed zo'n encyclopedie, waarin al het weten is ondergebracht, te schrijven. Winkler Prins leek de aangewezen persoon hiervoor. Hij paarde een universele en een spreekwoordelijke encyclopedische kennis aan een grote werkzaamheid
en discipline. Met een dergelijk naslagwerk zou de 'beschaafde stand' snel en eenvoudig in staat zijn zich een oordeel te
vormen over wetenschap en cultuur in een steeds gecompliceerder wordende samenleving. Een kolfje naar de hand van
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Honderd jaar geleden sprak Winkler Prins
zelfde feestrede uit.
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Dames en Hoeren !
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Hooggeachte Feestgenooten !

illntvangt. allen mijn hartelijkin welkomstgroet op
^Y' het heugelijk feest, dut wij heden vieren. VijfwL en-twintig jaren zijn voorbijgesneld sedert de
' stiehting der gemeentelijke hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus te Veendam, en niet
zonder reden hebben de leeraren en leerlingen dier
inrichting van onderwijs zich thans met tal van belangstellende ingezetenen dezer gemeente hier ter plaatse vereenigd , om dat merkwaardig feit dankbaar te
gedenken. Ook ik gevoel daarvan ten volle het gewicht, en met vreuorde gaf ik gehoor aan de yeree-

Winkler Prins. Twaalf jaar lang werkte hij vrijwel onafgebroken aan zijn encyclopedie, waarvan in 1881 het vijftiende en
laatste deel gereed was. Hij heeft de encyclopedie bijna volledig eigenhandig geschreven. Helaas is over zijn werkwijze
weinig meer bekend dan dat hij voor specialistische onderwerpen te rade ging bij vrienden of leraren van de
Veendammer HBS De encyclopedie bleek zo'n succes dat
Winkler Prins in 1883 het verzoek van de uitgeversmaatschappij Elsevier kreeg een tweede, herziene druk te schrijven. Eenjaar daarvoor was de Doopsgezinde dominee met
emeritaat gegaan en had hij Veendam verruild voor
Amsterdam. In vier jaar tijd wist hij de tweede druk van de
"Geïllustreerde Encyclopedie" te voltooien. Nog tijdens zijn
leven liet Elsevier, onder hoofdredactie van de Groningse
docent Henri Zondervan, een derde druk verschijnen.
Vanwege zijn hoge leeftijd -hij was inmiddels 88 jaar oudwerkte Winkler Prins hieraan niet meer mee. Een sterk bevende rechterhand had hem, die tienduizenden pagina's in karakteristiek en priegelig handschrift had volgeschreven, het hanteren van de pen onmogelijk gemaakt. De voltooiing van deze
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it)E N I E U W E

WlNKLEF
PRINS
De vijfde druk (1932) werd aangekondigd als: "Een klassiek
beeld van het moderne weten".

^ySM^endam £ Wildervank f
H|iiiwiWMlllMtiiwHwmwwmMMiwiiiiiHiiwwtiwMIIHHIinilHIHIIBIIHHHWIIMlllMWHIIWM^iltlimHIHHIIHHIHIIIMIHIIIHIimilHIIH

,s, ,.

tStriïkend w a t e r goed
ll^jpjOrlde g e z o n d h e i d
kldus Winkler Prins 1872
derde druk in 1912 heeft de op 4 januari 1908 in Voorburg
overleden Winkler Prins niet meer meegemaakt. Zijn naam
bleef echter voortleven in de titel van de encyclopedie:
"Winkler Prins" Geïllustreerde Encyclopaedic Een degelijk
naslagwerk dat op de boekenplank in menig huiskamer of studeervertrek staat. Dat in 1947 besloten werd de naam Winkler
Prins onverbrekelijk te verbinden aan het Veendammer
lyceum is eigenlijk niet meer dan vanzelfsprekend, gezien de
inzet waarmee, de Doopsgezinde dominee heeft geijverd voor
de komst van een HBS, 125 jaar geleden.
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Graffiti schildering van Arjan
Hilgersom.

Opening van de nieuwe school in februari 1988 door
de Commissaris der Konigin de heer H.J.L. Vonhoff
en de oud-rector de heer P.C. Oudenaarden.

Binnen
Tegenovergesteld aan Buitenwoel.
Nochtans beide gevestigd te Veendam.
Ademt Buitenwoei de sfeer van rust en bedaardheid,
Binnenwoei wordt gekenmerkt door bedrijvigheid en opgewektheid.
Mijn leerlingen klagen altijd dat het begin van een verhaal het
moeilijkste deel is van het schrijven. Ik reageer daar dan altijd
op met te zeggen dat ze in de inleiding twee zaken aan de orde
moeten stellen: 1. het onderwerp van de tekst en 2. belangstelling van de lezer wekken.
Het onderwerp van deze tekst is Binnenwoei, de aula van de
nieuwe Winkler Prins. Zoals bij de Dommelsch t.v. reclame
zou het beeld moeten worden scherp gesteld. Eerst foto's van
de aarde, dan Nederland, dan Groningen, dan Veendam, dan
Buitenwoei, dan Winkler Prins, dan BINNENWOEL.
Een merkwaardige naam, Binnenwoel. Bedacht door een aantal leerlingen bij de opening van de school. Binnenwoei als
contrast van Buitenwoei, de wijk waarin de school ligt. De
Dikke Van Dale geeft als betekenis van woelen: 1. zich
onrustig heen en weer bewegen, 2. wroeten, 3. de ondergrond
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"Kopje koffie in de pauze
een gevulde koek erbij.
Als we dan nog zesjes halen
zijn ook Pa & Moe weer blij."

H',

( V ) een-dam-toernooi!

H o r s t als topfunctionaris
van de fotoclub.

Volleybal in de jaren vijftig.
D e heer A.J. t e r H e i d e m e t o . m . Jannie
A b e e , Rika H o e t j e r , Pia V e n e m a , Mia
W a l t e r s en Janny Mooibroek.

1988. T e u n Rozenveld m e t Inge D o d d e m a ,
Linda van d e r W e g e , P e t r a Petzinger,
C a r i n Houwing, Jessica Lamain, Monique
Teunis en Ellen H o e k s e m a .

met de bouwvoor ondereenmengen, het dekzand en de bonkaarde vermengen, 4. zich druk of onrustig door elkaar bewegen, 5. winden, 6. een lading hooi, stro met een touw vastbinden, dat men spant door middel van laadbooom en woelstok.
Voor de argeloze bezoekers die Binnenwoei op een dag tijdens de grote of kleine pauzes bezoeken, lijken met name de
betekenissen 1. en 4. van toepassing. Wat is hier namelijk
dagelijks aan de hand?
Als een schiereiland is de kantine Binnenwoei aan de school
geplakt. Het is met de school verbonden door één brede gang.
Het is een schiereiland. Een van de gevolgen is dat de regels
die voor de school gelden, voor Binnenwoei ófwel anders
zijn, ófwel anders geïnterpreteerd worden. Hier waait een
andere (Veendammer?) wind, het is er wat vrijer, het doel van
een aantal personeelsleden is dan ook om een rustpunt, een
eiland te zijn in een druk schoolbestaan. Dit valt, gezien de
hoeveelheden (bezoekers en spijzen en dranken) niet altijd
mee. Dagelijks worden hier 1200/1300 leerlingen bediend,
evenals 100 personeelsleden, door 2 full-time en 3 part-time
krachten. Dat betekent: 100 liter koffie, 80 liter thee, 100
bekers melk, 250 bekers drinkyoghurt, 50 bekers karnemelk,
16 liter soep, 400 koeken, 100 saucijzebroodjes, 250 repen
e.d., ettelijke zakjes snoep, veel flesjes frisdranken. Men probeert milieuvriendelijk te werken, geen plastic weggooibekertjes als het ook anders kan.
's Zomers komt daar wekelijks nog een diepvries vol ijs bij.
Het resultaat is natuurlijk wel dat dagelijks 2 personen alle
tafels schoonmaken en de vloer schrobben.
Naast deze dagelijkse verzorgende activiteiten zijn er de
extra's. Dat zijn niet alleen het schaken of het kaarten van de
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Talentenjacht 1987.
Harold Verwoerd en
Grieteke Steenhuis.

leerlingen (toegestaan, als het maar niet om geld is), maar dat
zijn ook de leerlingen, die op rustige uren in de kantine aan
hun huiswerk beginnen en de repetities van de Winkler Prins
Harmonie op woensdagmiddag.
Daarnaast zijn er nog de bijzondere extra aktiviteiten. Te denken valt aan de opening van de school. De openingshandeling
vond plaats in Binnenwoei en in de eerste Open Week werden
ongeveer 8000 bezoekers van een drankje voorzien. Een
ander goed bezocht evenement is de jaarlijks terugkerende
Talentenjacht. Zeker goed voor 800 bezoekers. En wat te denken van het afscheid van de vorige rector, de heer Stokroos en
even daarna de installatie van de huidige rector, mevrouw
Post. Beide gebeurtenissen vonden plaats en werden verzorgd
in Binnenwoei.
Andere gebeurtenissen waar Binnenwoei in zijn korte bestaan
al onderdak aan heeft verleend zijn ettelijke discofeestjes voor
leerlingen, een musical, themadagen voor het personeel, een
Kerstmaaltijd, een Nationaal Concours voor Jeugdorkesten,
t.v. opnames van de denktank van de wp voor het Provinciën
Spel.
De medewerkers doen natuurlijk meer dan alleen maar koffie
en thee verzorgen. De kantine vervult een belangrijke sociale
functie. Jan Pater gaat jaarlijks mee op schoolreizen in binnen- en buitenland en vervult ook in de kantine een belangrijke rol in het leggen van contacten met leerlingen. Het kan
heel zinvol zijn om een leerling die al een paar dagen achtereen alleen zit, daar eens over aan te schieten. Na een huilbui is
er al heel wat groter en kleiner leed over de kantinetafels
gegaan. Tot slot mogen een aantal kritische geluiden in een
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Katrien Hoeksema.

Zaterdag. 21 november 1990 in de Binnenwoei
aanvang 20.00u

"KOPROKANOE"
een Surinaamse musical
?£>=0-

H> f j t a J l c i e n

Koprokanoe, een Surinaamse
musical olv Herman Dijo.
V.l.n.r. Caroline Pawirosastro,
Lucy Rasibi, Jill Kromosono en
Yasmin Strating.

De Winkler Prins Harmonie o.l.v.
Herman Dijo, 1990.

Elvira Wright, Martin Hi Eli nga
en Bart Tolner in de Tv-quiz
" 12 Provinciënspel".

verhaal over Binnenwoei ook niet ontbreken. De leerlingen
van H5e 1990/1991 dachten er als volgt over:
Het humeur van het baliepersoneel is niet altijd zo zonnig als
ze zich zouden wensen...
Het kantinepersoneel treft de tafels na de grote pauze echter
regelmatig minder goed opgeruimd aan, dan ze zouden wensen...
Een andere wens van de leerlingen is om wat "gezond" eten
aan het assortiment toe te voegen, zoals bijvoorbeeld een
broodje gezond, een appel. Een kleine minderheid is voor toevoeging van ongezond vet eten, als voorbeeld werd een
"patatje oorlog" genoemd. De muziek is bovendien niet altijd
goed te horen en ook is men het niet altijd eens met de
muziekkeus. Zou er ook gewerkt kunnen worden met een
dubbele uitgifte bij de balie om de wachttijd te bekorten? De
tomatensoep is volgens de leerlingen een aanrader, terwijl de
snert wel achterwege mag blijven. Om nog even terug te
komen op de Dommelsch reclame van het begin. Bij alle
gebeurtenissen die in Binnenwoei hebben plaatsgevonden,
heeft men geen alcohol geschonken en dat is de medewerkers
heel goed bevallen !
Akkerman:
"Bééékèèrrrtjes!!!!!!"
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"'t Is aal mienent", lijkt de
heer C. Kalis, conciërge
tot 1939, te denken.

Conciërge

Conciërge Z. Dethmers, met een
drukproef van de schoolkrant:
"Tante Toos" (1973).

Bediende, die in een school belast is met het toelaten en aandienen vanpersonen, het toezicht op de sluiting, schoonmaak
en eventueel bediening van de daar werkzame personen. Te
Veendam echter uitgegroeid tot de spil van het schoolbedrijf.
De

Baas

Het moet in 1968, het eerste jaar van de Mammoet zijn geweest, dat Sjors Heit en ik de grasgroene brugklassers moesten
inwijden in het vak geschiedenis. De algemene opinie was
destijds, dat slechts intensief overleg het onderwijs voor ontsporing kon behoeden. Leerstofanalyse, differentiatie, begrippen waarvan menige docent nog nimmer had vernomen,
waren voorwaarde voor vruchtbaar lesgeven. Hetzelfde gold
voor het stipt in de pas lopen met het leerboek, waarop zelfs
streng werd toegezien. "Met die eerste twee redden we ons
wel", dacht Sjors. "We moeten maar proberen geschiedenis
zo aardig mogelijk te houden. Als ze er niks aan vinden, snappen ze er ook niks van. Als we maar oppassen dat we gelijkop-werken, anders komt er gedonder van met die gemeenschappelijke proefwerken." Een wijs oordeel, ervoer ik al
snel. Het interne historisch overleg kon zich beperken tot een
korte conversatie tijdens de koffie of zelfs een enkele opmerking in de gang of onderweg russen de gebouwen. "Ook Gij,
Brutus", klonk het dan uit zijn mond en ik begreep, dat Sjors
zich opmaakte om het Romeinse keizerrijk uit de doeken te
doen. Dit betekende opschieten omdat ik nog aan Romulus en
Remus moest beginnen. Het zal duidelijk zijn, dat de momen-
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Conciërge A k k e r m a n t e midden van
e e n HBS-klas in 1968.

ten van "echt" beraad ons de tijd gaven ook meer algemene
schoolbeschouwingen in ons overleg te betrekken. En daarin
werd royale aandacht gegeven aan de conciërge. De voormalige ULO-conciërge Dethmers was ons beiden bekend, de
lyceum-vraagbaak Akkerman was voor Sjors nog min of
meer een open boek. Uiterlijk kon het verschil tussen beiden
niet groter zijn. Dethmers ging gewoonlijk gekleed in een
stofjas, die hem als het ware één met het inwendige van het
schoolgebouw deed zijn. Akkerman was zonder stropdas en
wit overhemd niet denkbaar. Waar Dethmers als het ware met
de ogen uit de schoolse entourage geplukt moest worden, kon
aan Akkerman niet voorbij worden gekeken. Als een ware
Cerberus waakte hij over de levende en materiële inventaris
van "zijn" school. Niets en niemand ontsnapte aan zijn oog.
Dat was niet alleen Sjors opgevallen, maar ook onze brugklassers.
Omdat in die dagen alle dingen nieuw leken te zijn, was er
een enquête gehouden, met het doel hun aanpassing aan de
nieuwe wereld gemakkelijker te maken. Het zal onder leerlingenbegeleiding of wellicht zelfs studielessen hebben geressorteerd, in ieder geval werd de zaak serieus aangepakt. Ik
herinner mij zelfs gestencilde klappers, waarin aan de leerlingen de nieuwe schoolstructuur werd verduidelijkt. De resultaten waren mij blijkbaar wat ontgaan, maar Sjors had beter op
zijn tellen gepast. Grijnzend wees hij mij op een markant
resultaat.
Op de vraag wie er op school de baas was, piekte er één naam
ver boven andere uit: Akkerman. Rector, conrectoren en de
brugklascoördinator, bleken het in macht, gezag en uitstraling
te hebben afgelegd tegen de man, die alles zag en hoorde:
conciërge Geert Akkerman.
"Zo mag ik het zien", oordeelde Sjors. "Al die uitleggerij hoe
de school in elkaar zit, interesseert hen niks en zo hoort het
ook. Kinderen zijn slimmer dan je denkt. Ze zijn nog geen uur
op school en ze weten al wie hier de baas is". We keken
elkaar aan: Akkerman.
C en A

Conciërge Miljoen samen m e t examenklas
(HBS-B) 1950.
A c h t e r s t e rij: F. Kuiper, J.A. B a r k m a n , G . H . de Boer, J.
Koning, J. K o m d e u r , H r . Miljoen.
T w e e d e rij: A n n a Tack, A n n e S m i t h , Edziena Monster.

Hoewel ik maar liefst acht jaar op de Winkler Prins heb doorgebracht, heb ik in al die tijd slechts twee congiërges van
nabij gekend. Geheel verschillend, maar overeenkomstig de
aard en de atmosfeer van de gebouwen waarvoor ze de verantwoordelijkheid droegen. In gebouw C, de oude ULO, vervulde Dethmers de taak van conciërge. Een al wat oudere
man, gemoedelijk en altijd vol begrip. Dethmers was geen
conciërge waar je als brugklassertje angst voor hoefde te hebben. Toen hij mij een keer op de gang betrapte nadat ik de
klas was uitgestuurd, was het enige dat hij zei: "Kijk maar uit
dat de conrector je niet ziet." Ondanks deze sympathieke
waarschuwing werd ik helaas toch door de conrector, voor de
tweede keer die dag, in de kraag gegrepen. Heel anders ging
het er in gebouw A aan toe. Daar heerste Akkerman. Streng
en met een apart gevoel voor humor regeerde hij als een ongekroonde vorst in de school. Gelukkig kon ik een potje bij hem
breken, zodat ik van hem nooit straf heb gekregen. Een voor-
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beeld van zijn humor. Zoals gebruikelijk stormde ik als een
van de laatsten het gebouw binnen. De tweede bel zou elk
moment kunnen gaan. Maar ik was nog op tijd, tenminste dat
dacht ik. Terwijl ik mijn jas op de kapstok hing, werd ik door
Akkerman toegeschreeuwd: "Je bent te laat." Met een verbaasde blik, de zin "de bel is nog niet gegaan, dus ben ik nog
op tijd", lag in mijn mond bestorven, keek ik Akkerman aan.
Op dat moment ging de tweede bel. "Zie je wel, te laat. Kom
maar mee", riep Akkerman met satanisch genoegen.
Verbouwereerd over zoveel onrecht sjouwde ik achter Akkerman aan naar zijn kamertje waar uiterst nauwgezet de administratie van de laatkomers werd bijgehouden. Gelukkig had het
tweede kruisje dat achter mijn naam verscheen geen onnmiddellijke gevolgen. En met zijn gevoel voor humor heb ik in de
loop der jaren wel leren leven.

Een jeugdige mevrouw Akkerman.
Nog steeds verantwoordelijk voor het
beheer van het boekenfonds.

Conciërge
Er waren twee Miljoenen in ons leven.
De een was kapper in Wildervank. Hij straalde een zekere
kunstzinnigheid uit en dat was in die tijd zelfs voor kappers
nog geen regel. Hij kwam in je leven als je grote zus de moed
had vergaard om het haar door Miljoen te laten knippen. Een
vleugje Montmartre in het veen.
Een andere mogelijkheid was het toneel. Miljoen was grimeur,
die in de catacomben van Veenlust het meest onschuldige gezicht de schijn van doortrapte wereld wijsheid wist te geven.
Een lichte huivering ging door de zaal als in een vrouw van
lichte zeden de dochter werd herkend van een gezin uit
Meeden.
De andere Miljoen was conciërge. Bij nader inzien moest het
snorretje en de rest van zijn gelaatsuitdrukking aan zijn broer
worden toegeschreven. Zo intens conciërge-achtig zag deze
man er uit. Deze samenwerking hebben ze al die jaren geheim
weten te houden en nog steeds is niet algemeen bekend dat er
in feite maar één Miljoen was. Of nog beter: Er was helemaal
geen Miljoen, maar een wat teruggetrokken, gevoelige rentenier die in een villa aan het Oosterdiep woonde en zich uit
tijdverdrijf...
Hoe dit ook zij, op een dag was Miljoen, de conciërge, ziek en
zijn functies werden waargenomen door de "amanuensis", die
-zoals het woord al zegt- er op toe moest zien dat leerlingen
geen water bij chloorwaterstof deden maar chloorwaterstof
bij water, of andersom. Daar kwam nu het ophalen der absenten. Daar gaat de deur van de klas open en in plaats van de
vraag: "Zijn er nog absenten?" klinkt het: "Zijn er nog goenent die er niet zijn?"
Het toeval, dat de kapperszaak ook dicht was, werd door niemand opgemerkt.
ULO school

1956

Zeer jonge lerares tegen leerling, tevens bekende semi-prof
voetballer: "Hé, hé, wachten op het seintje voor je de trap op
gaat."
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De administratie midden in de school.

Het onderwijsondersteunend personeel 1990.
Achterste rij: J. Penning, J. Holtman, H. Korte, M. van
Selling, M. Wïnkelmolen, J. Pater, H. Hartliet, R. Trip,

G. Akkerman.
Tweede rij: H. Poot, H. Stel, E. Bosker, H. Adam,
G. Utting, G. Veldhuis.
Derde rij: W . Karreman, P. Horst.

Balsturige leerling boven aan trap:
"Ik was aan het trainen, juffrouw."
Dethmers onderaan trap:
"Hier komen vief moal trainen !."
ULO school

1949

Dethmers tegen leerlinge op gang:
'Staaist der nou al weer! Man, man, beter dien leven.'
Leerlinge, van plan zich te verdedigen:
'Ik zee..'
VLO school 1970
Afspraak is, dat docenten hun proefwerken drie dagen voor
het proefwerk bij Dethmers inleveren om het te laten vermenigvuldigen.

Dethmers:
"Pak dij bezzem ais en gooi dij nadde vale der even omtou.
Dij doar, uut dij emmer. En veeg din even rad om t fonteintje
tou."
Leerlinge doet dat met een "toesterg" gezicht.

Om 8 uur komt een jonge lerares binnen:
"Dethmers, je moet voor 9 uur even 80 proefwerken voor mij
draaien!"
Dethmers: "Mouten mien wicht, mouten?
Dethmers mout ain keer per dag om haalfacht!
Din mout Dethmers de haile dag niks meer!"

Dethmers, grijnzend:
"Gaait dien pa ook nog noar t voetbalen, zundag?"
Leerlinge, zonder enthousiasme aan 't dweilen:
"Wai'k nait."
Dethmers, leunend op een tweede bezem:
"De zai hom vast op t voetbalveld, n Beetje goud valen, doe.
Niks oversloagen."
Na vijf minuten leraar Looyenga met hoofd om deur tegen
leerlinge:
"Als je dat nuttige karweitje naar wens van de heer Dethmers
hebt uitgevoerd, lijkt het me wenselijk datje weer binnenkomt en dat koppie van jou nog wat oplaadt."
Dethmers:
"'t Is n best wichie, meneer."
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Docen te»

P. Schuringa,
directeur H B S
(1882-1901).

Zij die kennis en vaardigheden doceren
en lof en straf met mate doseren.

F.J. K a m m i n g a , Deutschlehrer, gezien
d o o r Marcel Schrage.
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D i r e c t e u r en leraren p l m . 1900.

Klas met leraar Engels
H. van 't Zant.

De gymnastiekleraar
A.J. ter Heide tijdens prijsuitreiking zwemmen.

R.M. Wieringa tijdens z'n afscheid in
zijn gymzaal.

Twee collega's, Streurman en
Heukels.

C. Mensch, directeur (1951-1959).

K. Faber belt o m de pont...,

. . . w a a r m e e ook K. B e u k e m a
oversteekt.

" D e zonderlinge lady W a r n e r " gespeeld
door: G . Mulder, G . S t u m p e , G . Hassink,
J. H o l t m a n , F. Roeper, H . van d e r V e e n ,
R. B a k e m a , N . Beek, J.G. G r a p e r ,
E. van Sehaik, P. H o r s t en L. W i t m o n d .

Onderwijsprotest 1970.

Een v e r m o e i d e MULO-examinator
P. Ploeger.

23

Team 1957 met o.m. de heren
Oudenaarden, Kapteyn, Hirt en Ter
Heide.

Team 1987.
Achterste rij: Andries Barla, Hayo Bos, Johan Wessels,
Roel Brands, Lammert Waslander, Jan Peters, Jan
Penning, Jan Nijborg.
Tweede rij: Teun Rozenveld, Robert jalvingh, W i m
Yssenbrand, Luppo Kruizinga, Adrie Jager, Frans
Wirjoprajetno.
Liggend: Geert Mulder.

In de hal van gebouw C drie oud
ULO-leraren Kamminga, Meijer en
Heit.

In januari 1987 daalde rector Stokroos
voor het laatst de trap van gebouw A af.

Zie bord! De sectie natuurkunde.

In het begin van de jaren '60 vond de
diploma-uitreiking nog plaats in de
leraarskamer.

Examen

Onderzoek naar kennis en bekwaamheid aan het einde van
een leergang. Hoogte- of dieptepunt van het schoolbestaan.
Voorheen getekend door dramatiek met bloemen, gecommitteerden en ontregeling van hetfamilieleven. Thans beheerst
door zakjapanner, PTT en horeca.
Meneer Heukels komt de klas in. Kijkt als een veldheer de
klas rond, alles in een oogopslag overziend. Waarschijnlijk is
dit helemaal niet zo, want hij is zo kippig als wat, maar het
maakt indruk. Met mijn huiswerk voor meetkunde is het weer
helemaal niets geworden en het proefwerk van vanmorgen zal
ook deze keer weinig méér opleveren dan: gegeven, te bewijzen en een streep achter het te leveren bewijs.
Al sinds de eerste klas is het mis met de meetkunde en ook
met de algebra. Ik ben al geïrriteerd als meneer Heukels de
klas binnenkomt. Dat is al zes jaar het geval en nu moet ik
examen doen in stereometrie en algebra. Soms denk ik dat er
een steekje aan me los is als ik absoluut niet zie waar lijnen
wel en niet zichtbaar zijn; ik heb vast een defect! Vaak welt er
een primitief soort boosheid in me op als ik die stomme opgaven voor me zie. Waar komt die boosheid toch vandaan?
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Begin uw werk met het invullen van ploeg, volgnummer,
examen A en naam.
Maak al uw berekeningen op de linkerpagina van het papier.

Examen M. U. L. 0. 1942.
Aütourarochtón voorbehouden.

ALfiKBRA.

Diploma A. (TQd 1'', uur).

(Volgorde naar verkiezing).
1. Los x en y op uit:
i x — y + 3 =
1 + 4 j - 7 =
8 x + 2 y — 1 — 5 (2 x — S y + 3)
2. Herleid:
V 22 — 8 V 7

V 180 — K 126

10 J / i —

Leerlingen van de Veendammer ULO
voor het mondelinge examen in de
Lutkenieuwstraat te Groningen.

Mit herzlichen
Glückwünschen!

Ik denk dat ik toch vooral boos ben op Heukels en dat al vanaf
onze eerste kennismaking. Ik herinner me het gevoel van de
eerste keer. Dat was toen ik hem in de eerste meetkundeles
vroeg hoe de axiomata ontstaan waren en waarom die kennelijk zo belangrijk waren. De eerste luidde geloof ik: twee
evenwijdige lijnen kruisen elkaar nooit of zoiets vanzelfsprekends. Het antwoord was van een indrukwekkende eenvoud:
"Dat moet je je niet afvragen. Je moet dat gewoon aannemen
en goed uitje hoofd leren." Nou, dat was kennelijk iets wat ik
niet kon of wilde. Vanaf dat allereerste begin was het dus
mis. Ik kon èn de man èn het vak niet meer verdragen en dat
bleef al die jaren zo. Steeds lag ik in de clinch met Heukels.
En nu moet ik examen doen!
Al die jaren heb ik niet éénmaal een voldoende gehaald op
mijn rapport dus gaat het falikant mis op het examen. Bijles
heeft niets opgeleverd. Ik raak steeds geblokkeerd, begrijp er
niets van, word leeg van binnen.
Maar stel je voor dat ik voor mijn examen zak en het nog een
keer moet overdoen en dan ook weer zak, want het wordt nooit
wat met dat vak... Vreselijk, want ik wil zo graag studeren!

Bloemen voor
Christie de Beer.

Veendam. (Winkler Prins Lyceum).
Eindexamen H.B.S.-B. Geslaagd: de dames: E. de Bruyn, G. C. Faber, T. Hartman, P. F. E. Kruisman, A. M. H, van
der Laan, G. G. K Piers en M. W. M.
Schoonbeek, allen te Veendam; J. M.
van Dam. Annerveenschekanaal; A. Huisman, Wildervank; J. Pomp, Gieterveen.
de heren: R. Koning, J. A. ten Hof, W.
J. Pol, E. M. Staal, L. H. Takens, R. J.
Veenhoven en B. D. Vlasblom te Veendam; M. J. Kosters, Sappemeer; G. Jolsder. Muntendam; J. Oortwijn, Stadskanaal (W>; D. Prins on J. Veldkamp,
Nieuwe Pekela; H. A. Spa, Hoogezand;
K. Vonk, Wildervank en H. P. Wit, Zuidbroek.

1961.

Ik ben in paniek. Ik zak voor mijn examen. Professor Bijvoet,
de gecommiteerde, probeert mij met zijn trouwring aan een
draadje iets duidelijk te maken, hetgeen niet lukt. Hij schudt
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In de jaren '60 was vrije expressie "in"
op het MULO-examen.

meewarig zijn hoofd over zoveel domheid. Meneer Heukels
is kwaad op mij. Ik ben een hopeloos geval, 't Zal nooit iets
worden, en ook de rector, meneer Mensch, kijkt mij met zijn
doordringende blik teleurgesteld aan. Ik moet weer terug naar
school, naar Jongbloed, Streurman en al die anderen van wie
ik zo genoeg heb.
Maar er is iets vreemds aan de situatie... Ik ben toch al in
Groningen en ik studeer toch? Ja, maar dat kan eigenlijk niet
want ik ben gezakt en alles is voor niets geweest. Ik moet toch
eerst mijn examen doen. Geheel overstuur zoek ik troost bij
Agnes. Maar die wil niets van mij weten, want Ynse is goed
in wiskunde.
Badend in het zweet word ik wakker. Gisteren heb ik mijn
propedeuse gehaald. Wat een opluchting: het besef dat ik wel
mijn eindexamen heb gehaald, al was het met een twee voor
stereometrie en een vijf voor algebra, met de hakken over de
sloot.
Bc ben nu 52. Voor alles wat met wiskunde te maken had in
mijn studie zakte ik steeds en dezelfde nachtmerrie bleef mij
achtervolgen als ik weer voor examenachtige situaties kwam
te staan.
De laatste jaren heb ik geen last meer.
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ijm—
H. van der Veen als beginnend examinator.

Eindexamen 1991: Conrector
Post neemt het werk in ontvangst.

Ex-samen
Het eind der tijden is nabij,
Althans het eind der schoolse tijden.
Van kinderplichten zijn wij vrij,
Kunnen ons aan het leven wijden.
Nu al staan veel gezichten blij,
met in 't vooruitzicht 't eind van 't lijden
En dit gevoel maakt krachten vrij
Om je nog kort aan school te wijden.

Alle geslaagden op het toneel
van "Veenlust" 1986.

Toch is die vreugd van korte duur
want droefheid zal haar snel verdringen.
Het afscheid nemen is zo zuur
Het zou je haast tot zakken dwingen
De leraar moet weer achterblijven
Hij ziet het aan en voelt zich oud.
Al moet hij onvoldoendes schrijven
Het afscheid laat ook hem niet koud.
Maar hét volwassen leven dan?
Wij willen toch geen pubers blijven?
Als jong volwassen vrouw of man
Het driftleven nu door gaan drijven?

1,6 -q-'87

nclexamen

HOTEL
BOELENS
A A W V A N 6 2.0 ' 3 0 u u r

i

En de moraal is ver te zoeken.
Dat hoort er tegenwoordig bij.
Je hoort het nu uit alle hoeken:
Het eind der tijden is nabij.

N.B.
- De dichter geeft een virtuoze demonstratie van rijm
metrum. Ga dit na.
- Is de titel misschien een woordspeling?
- Waar zinspeelt de dichter op zijn naam?
- Welke drie betekenissen heeft het woord moraal?
- Zie je wel dat poëzie genieten is?
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De Hertenkamp ULO in afwachting
van de Mammoet-wet.

Fusie
\

Samensmelting van ondernemingen Geen fusie zonder geruzie. Doch in Veendam, o wonder! Een Mammoetoperatie zon
der gedonder.
Fusie
Op 1 augustus 1968 werd in Nederland in het voortgezet
onderwijs een reusachtige verandering in gang gezet: de nieu
we Wet op het Voortgezet Onderwijs —beter bekend als de
Mammoetwet— trad in werking. Dat betekende dat in de
daarop volgende jaren oude, vertrouwde instellingen als ULO
MMS en HBS zouden verdwijnen en dat nieuwe schooltypen
met toen nog vreemd klinkende namen zoals MAVO, HAVO,
atheneum en vwo hun plaats zouden gaan innemen. Alleen
het eerbiedwaardige gymnasium mocht —althans in naam—
blijven bestaan! Bij allerlei voorbesprekingen was al in 1966
duidelijk geworden, dat kleinere gemeenten, indien ze al die
nieuwe schooltypen binnen hun grenzen wilden realiseren,
bestaande ULO-scholen en HBS-en zouden moeten samenvoegen tot grotere scholengemeenschappen. In dit kader werden
ook tussen het Rijk en de gemeente Veendam besprekingen
gevoerd om tot een dergelijke fusie te komen. Op 26 januari
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Op naar krl congre* over de Mai

r

Oudenaarden

Herdenkingsrede rector

Ami

Oude HBS t *
a ieu« schooltype komt

1967 besloot de gemeenteraad akkoord te gaan met de vorming van een Rijksscholengemeenschap. De HertenkampULO en de Hoogkamp-ULO zouden op 1 augustus 1968 worden overgedragen aan het Rijk en samengevoegd worden met
het Winkler Prins Lyceum tot de RSG "Winkler Prins". De
nieuwe scholengemeenschap zou een gymnasium-, een atheneum-, een HAVO- en een MAVO-afdeling omvatten, met een
gemeenschappelijk brugjaar.
Hoe

p*m«®

Dr. P.C. Oudenaarden,
voorbereider en uitvoerder
van de fusie

Verder?

Docenten en schoolleiders hoorden de genomen beslissing
intussen met gemengde gevoelens aan. Aan de ene kant was
er natuurlijk de uitdaging om iets nieuws gestalte te geven,
maar aan de andere kant zag men de toekomst toch wel met
enige ongerustheid en twijfel op zich afkomen. Hoe zou de
samenwerking tussen de docenten van de verschillende scholen, elk met hun eigen opleiding, traditie en manier van lesgeven, in de praktijk verlopen? Hoe zou het straks gaan met de
lesbevoegdheden, met de rechtspositie, met de rol van de
schoolleiding? Hoe zou straks het nieuwe brugjaar ingericht
moeten worden; wie zouden daarin les moeten of mogen
geven; hoe moest de toelating van leerlingen tot dat brugjaar
geregeld worden?
In de loop van 1967 ontstond langzamerhand wat meer zekerheid. De eerste contouren van de nieuwe scholengemeenschap begonnen zich af te tekenen. Schoolleiders en docenten
bezochten landelijke en regionale voorlichtingsbijeenkomsten en gingen hun licht opsteken bij experimenteerscholen,
waar men al enige ervaring met het nieuwe systeem had opgedaan. Op school werden veel extra vergaderingen belegd en
werkgroepen gevormd. Er werden contacten gelegd tussen de
drie scholen.
Het meest dringend was de totstandkoming van een nieuwe
toelatingsregeling, omdat deze al in het schooljaar 1967/68
zou moeten functioneren. Na veel overleg met het openbaar
lager onderwijs en de openbare ULO-scholen in Veendam,
Wildervank, Stadskanaal-West, Nieuwe Pekela en Zuidbroek
werd tenslotte gekozen voor de schoolvorderingentest, die in
het hoogste leerjaar van alle lagere scholen enkele malen per
jaar gehouden zou worden. Op grond van de resultaten van
deze tests konden de leerlingen dan het advies MAVO of het
advies VWO/HAVO krijgen. Ook de rayons Stadskanaal en Ter
Apel sloten zich bij dit systeem aan, en in 1970 kwam de aansluiting met de gemeente Groningen tot stand. Vanaf dat jaar
bestond er dus voor een groot deel van de provincie
Groningen één uniforme, centraal georganiseerde toelatingsregeling.
Brugjaar
Vervolgens was de inrichting van het gemeenschappelijk
brugjaar aan de orde. Maar dat was niet alleen een zaak van
overleg tussen het Winkler Prins Lyceum en de beide ULOscholen, ook de ULO-scholen in Wildervank, StadskanaalWest, Nieuwe Pekela en Zuidbroek —door ons gemakshalve
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aangeduid als de "buitenscholen"— werden bij dit overleg
betrokken. Er werd afgesproken, dat alle scholen in hun brugklassen dezelfde leerstof in dezelfde tijd zouden behandelen,
dezelfde leerboeken zouden gebruiken, op dezelfde tijdstippen dezelfde proefwerken zouden geven en bij de beoordeling dezelfde normen zouden hanteren. De docenten van hetzelfde vak vormden vaksecties waarin heel veel werk verzet
werd. Daarnaast werd er een werkgroep studielessen
gevormd, die plannen moest maken voor een zinvolle besteding van de studielessen, waarmee niemand van ons nog
enige ervaring had.
De voorbereidende werkzaamheden werden eind juni 1968
afgesloten met een driedaagse conferentie van alle medewerkers van de Hertenkamp-ULO, de Hoogkamp-ULO en het
Winkler Prins Lyceum; een conferentie die —dank zij al het
voorbereidende werk— in een bijzonder ontspannen en
vriendschappelijke sfeer kon verlopen.

"Schaalvergroting" ook in de
fietsenstalling.

Start
En zo startte dan in augustus 1968 de nieuwe R.S.G. "Winkler
Prins" met in totaal 766 leerlingen, waarvan 233 in het brugjaar, verdeeld over acht klassen. De schoolleiding bestond uit
een brugklascoördinator (W.H. Stokroos), een conrector
VWO/HAVO (H.Th.M. Lambooy), een conrector MAVO

(H. Meijer) en de rector (P.C. Oudenaarden). Er waren ca.
50 docenten en voorts 2 amanuenses, 2 conciërges en 1 administratrice.
In het schooljaar 1968/69 waren alle klassen vanaf de tweede
nog klassen "oude stijl"; alleen het brugjaar met zijn acht
klassen, genummerd 11 tot en met 18, was nieuw. Ongeveer
de helft van het aantal lessen in het brugjaar werd gegeven
door de vroegere ULO-docenten, de andere helft door de vroegere lyceum-docenten.
Samen over de brug: MAVO, HAVO, V . W . O .

Homogeen /

Heterogeen

Voor het brugjaar was in eerste instantie gekozen voor de
zogenaamde homogene indeling van de leerlingen dat wil
zeggen "soort bij soort". Van de acht brugklassen werder er
vier bevolkt door "betere" leerlingen en de andere vier door
"minder goede" leerlingen. Het schooljaar was verdeeld in
studieperioden van elk zes weken en aan het eind van elke
periode waren er gemeenschappelijke proefwerken met centrale nonnen. Elke zes weken kregen de leerlingen een rapport. Voor elk vak stonden op dat rapport drie cijfers vermeld:
een vwo-cijfer, een HAVO-cijfer en een MAVO-cijfer! Na elk
rapport was er tevens een ouderavond. Naar aanleiding van de
behaalde resultaten en de besprekingen met de ouders werden
regelmatig leerlingen verplaatst van "minder goede" naar
"betere" klassen en omgekeerd. Arme leerlingen die tenslotte
in een "twijfelklas" terecht kwamen, maar ook arme docenten
die deze leerüngen moesten opvangen en begeleiden! Aan het
einde van het schooljaar vond een gerichte bevordering plaats
naar de tweede klas MAVO, HAVO of VWO of werd geadviseerd een andere opleiding te volgen.

31

SCHOOLJAAR
AFD. / KLAS
VAKKEN
Nederlands
Latijn
Fran»
Duits
Engels

i9*V'i9^r
lÉ.
2 3

\

E

1

2

3

£

Brugklasrapport met MAVO,
HAVO en vwo-waardering.

ftf H

HV

VV

rf \

HV

Geschiedenis i- ! u « .
Aardrijkskunde

h

Wiskunde
Wiskunde A
Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie

«f tl

M ft,'

HH

H

Doorstroming

V

V

Gelukkig werd al in 1969 overgestapt op een heterogeen indelingssysteem. Het principe "soort bij soort" werd verlaten. De
studieperioden werden langer, het aantal rapporten werd verminderd, het ingewikkelde cijfersysteem werd sterk vereenvoudigd.
Terwijl in het schooljaar 1968/69 de eerste ervaringen werden
opgedaan met het brugjaar, de brugklassers en de brugklasouders, moest de school meteen weer aan de slag met de voorbereiding van het tweedejaar! Besloten werd om het tweede
leerjaar zo in te richten, dat de leerlingen na het Kerstrapport
nog verplaatst zouden kunnen worden, zowel van een "hogere" naar een "lagere" afdeling als omgekeerd. Hiermee moest
met de planning van de leerstof natuurlijk rekening gehouden
worden.
Bij al deze ontwikkelingen speelden de vaksecties een buitengewoon belangrijke rol. De docenten werden doordrongen
van de noodzaak om samen te werken en zich aan onderlinge
afspraken te houden. Niemand kon meer een "Einzelganger"
zijn. Door de vele vergaderingen leerde men elkaar beter kennen en waarderen. Zo ontstond er langzamerhand een teamgeest, die de gehele scholengemeenschap en het daar gegeven
onderwijs ten goede kwam.
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Aan het homogene brugklasmodel bleken in de praktijk meer
bezwaren te kleven dan was voorzien. Tussentijdse verplaatsingen veroorzaakten onrust bij leerlingen, onvrede bij ouders
en frustraties bij docenten.
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Tekening: H.J. Heit.

Groei

Eén der laatste HBS-klassen voor de fusie.

In de jaren na 1968 breidde het aantal leerlingen zich snel uit.
Waren er bij de start nog 766 leerlingen, vijfjaar later waren
dat er al 1.072 en nog een paar jaar later zou dat aantal zelfs
tot 1.500 oplopen!
Tengevolge van deze toename was er op school voortdurend
ruimtegebrek, ondanks het toenemend aantal noodgebouwen
en noodlokalen. Er zijn jaren geweest, dat er zelfs in de
leraarskamers en conciërgekamers lessen gegeven moesten
worden! Eigenlijk waren we in 1970 al hard aan een nieuw
gebouw toe, maar het zou nog vele jaren duren voor het zo ver
was...
Niet alleen het aantal leerlingen nam toe, ook het aantal
medewerkers werd steeds groter. Steeds meer docenten, meer
conciërges, meer amanuenses, meer administratief personeel,
een kantinebeheerder, een bibliothecaresse, uitbreiding van
het aantal schooldekanen tot drie en van het aantal conrectoren tot vijf...
De school was uitgegroeid tot een grote scholengemeenschap.
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De sponsorloop ten behoeve van de
middelbare school in Ghana;
opbrengst ƒ 64.000,-.

Ghana

Eens een legendarisch rijk in Afrika. Sinds 1957 zelfstandige
staat, voortgekomen uit de voormalige kolonie Goudkust. Een
naam, die nauwelijks op de jonge staat van toepassing lijkt.
Speerpunt in de overzeese activiteiten van de Rijksscholengemeenschap Winkler Prins.

IMP" //• / >;

Ghana
27 september 1985.
Een sponsorloop door circa 1.500 leerlingen en medewerkers
van de school in het centrum van Veendam.
Waarom?
Omdat ter gelegenheid van de eerste steenlegging van het
nieuwe gebouw aan de Raadsgildenlaan een relatie zou worden aangegaan met een school in één van de landen van de
Derde Wereld.
Door bemiddeling van de familie Broekhuizen in Veendam
werd contact gelegd met de Secondary School in Bawku in
het noorden van Ghana. Door briefwisseling en het uitwisselen van fotomateriaal werden de eerste contacten tot stand
gebracht.
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Congiërge Akkerman, de man
van ƒ 300,- per kilometer, wordt
afgevoerd.

Nieuwsblad v/h Noorden,
15 december '78

De school draagt letterlijk een steentje bij.

Rector Stokroos en zijn
vrouw op bezoek in Ghana.

Het zenden van educatief materiaal bleek gewenst. Het geld
daarvoor (f 64.000,-) werd bijeengebracht door de sponsorloop.
Toch is er meer!
Onderwijs kan niet voorbijgaan aan het noord-zuid vraagstuk:
aan het bestaan van de mensen in de landen van de Derde
Wereld in vergelijking en in samenhang met dat van de mensen in de welvarende landen.
Onderwijs dient bij te dragen aan de bewustwording van het
armoedeprobleem, het ontwikkelingsvraagstuk en de ontwikkelingssamenwerking. De aanpak en oplossing hiervan zal
immers in belangrijke mate afhangen van de komende generaties: van hun bekwaamheden, ideeën, verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht in eigen en andersmans waarden en
normen.
Ook hier heeft het onderwijs een taak.
De sponsorloop was daarom toch meer dan alleen een sponsorloop!
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Kerkstraat (oost) met op de hoek (rechts) de
eerste Veendammer bioscoop.

Volgens de rekenkundige Willem Bartjens (1569-1638) verkrijgt men het getal 125 door het getal 25 met het getal 5 te
vermenigvuldigen. Nadere onderbouwing vindt de geïnteresseerde in zijn meesterwerk "Cijfferinge " (1604). Attente
lezers zullen hebben begrepen, dat er derhalve in 1991 voor
de zesde maal reden was om te Veendam op gepaste wijze
feest te vieren. Dat dit nochtans voor de vijfde maal plaatsvindt, zullen slechts zij verstaan, die voor het vak geschiedenis een hoog cijfer behaalden.
Honderdvijfentwintig = 5x25.
1866 V e e n d a m w e r e l d w i j d

onder

zeil

Toen de leerlingen voor de allereerste keer over de drempel
van de HBS met vijfjarige cursus stapten, mochten ze alleen
maar "inwonen". Acht jaar eerder was het statige gebouw aan
de Kerklaan verrezen. De latijnse school, een school voor
moderne talen en een zeevaartschool vonden er onderdak. De
directeur van de zeevaartschool dr. G. de Jager Meezenbroek
zou er als rector de scepter zwaaien. Een scholengemeenschap, waarin het zeevaartonderwijs een belangrijke rol
speelde. Tien jaar eerder waren de eerste lessen aan de jonge
zeelieden gegeven. Ze kwamen niet alleen uit Veendam, maar
ook uit andere Veenkoloniale dorpen of van nog verder. De
Groninger Veenkoloniën waren destijds een centrum van zeevaart en scheepsbouw. Alleen al in Veendam hoorden 152
zeeschepen thuis. De schoeners en koffen voeren op vrijwel
alle havens van Europa en Amerika. Kleine houten schepen,
gebouwd op de hellingen in de Pekela's, Veendam en
Wildervank, Hoogezand en Sappemeer. In 1866 gleden er in
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Ontvangst in de raadzaal ter gelegenheid van de inwijding van de nieuwe
RHBS op 25 april 1911.

Veendam vijf nieuwe in het Ooster- en Westerdiep. Geen topjaar. Tien jaar eerder waren dat er nog veertien. Die achteruitgang was geen toeval. Stoom en ijzer waren de grote concurrenten van hout en zeil geworden.
Ook voor de zeevaartschool was 1866 geen gloriejaar. De
school telde in dat jaar gemiddeld 48 leerlingen. Gemiddeld,
omdat de klassen in de winter, als de meeste zeelieden aan de
wal verbleven, veel voller waren dan in de zomermaanden.
Diploma's waren er op veel niveau's. In 1866 mochten twintig leerlingen van de Veendammer zeevaartschool zich stuurman op de Grote, Atlantische of Europese vaart noemen. Aan
"daipswale" bood stoom juist wel perspectief. Willem Albert
Scholten, de domineeszoon die uit aardappelzetmeel een multinational opbouwde, werd het grote voorbeeld. In 1866 telde
Veendam drie aardappelmeelfabrieken. Alle particulier. Het
zou nog dertig jaar duren voor de boeren de strijd met de
machtige Willem Albert zouden aanbinden en hun coöperatieve fabrieken stichten.
Ook op de boerderij deden zich veranderingen voor. Van de
betere bemesting en drainage profiteerde de akkerbouw. De
Veenkoloniën "ontgroenden" steeds meer. Dat betekende
meer graan, maar vooral meer aardappelen. In 1866 waren de
Veenkoloniën bezig een echt aardappelland te worden.
1 8 9 1 M e t s t o o m - en

paardekracht

Het eerste grote HBS feest, waarvan rector Schuringa de animator was, deed recht aan het 25-jarig bestaan. Het kwam
zelfs tot de opvoering van een "gelegenheidsstukje, waarin op
snaaksche wijze, historische guiteriën, door leerlingen uitgehaald", ten tonele gevoerd werden. Anthony Winkler Prins,
die Veendam negen jaar eerder had verlaten, hield de feestrede.
Veendam was hard op weg een fabrieksdorp te worden. Hoge
schoorstenen markeerden het beeld langs de diepen. Zes aardappelmeelfabrieken gaven vooral in de campagnetijd een
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geweldige drukte te zien. Dank zij de aardappel was de agrarische crisis (1875-1895) er minder voelbaar dan in de echte
graan-akkerbou wgebieden.
De diepen waren nog altijd de belangrijkste verbindingswegen. De treinverbinding tussen Groningen en Nieuwe Schans
ging aan Veendam voorbij. Toch waren de reizende man en
vrouw niet uitsluitend op de snikke aangewezen. De Veendammers konden sporen. Weliswaar niet met de trein, maar
met de paardetram. Niet minder dan 41 km. "straatspoor" verbond Zuidbroek met Ter Apel. De langste railverbinding met
paardekracht in heel Europa. Door de aftakking naar Nieuwe
Pekela mocht Veendam zich zowaar een uniek railcentrum
noemen.
De feesten bij de ingebruikneming in 1880 waren in 1891 nog
lang niet vergeten. En net als bij de zeevaartschool en de HBS
was Anthony Winkler Prins de grote initiatiefnemer. Wie kon
er ook op tegen zijn argumenten: "Waar dertig jaar geleden
een mulle zandweg vaak in een modderpoel herschapen,
schier onoverkomelijke hinderpalen aanbood aan een geregeld vervoer, waar later volgepropte omnibussen den reiziger
prijsgaven aan al de martelingen van een bedorven en door
tabaksrook walgingwekkenden dampkring, zullen van nu af
de sierlijke, luchtige, ruime wagons van den tramway zacht
en snel langs de sporen zweven...". Zelfs de arbeiders, die in
1891 steeds vaker opponeerden tegen het gezag, waardeerden
dit vervoermiddel van de gewone man. Op de melodie van het
Wilhelmus bezongen zij in het Werkmanslied de tramway:
Wie bij een glaasje klare
Moog suffen in den kroeg.
Te rijen, dat is 't ware,
Er is nog plaats genoeg.
Ik drink een borrel minder,
Maar huppel op den Tram
En glij met vrouw en kinder
Eens vrolijk door Veendam.
Deze harmonieuze klanken konden niet verhinderen, dat de
harmonie tussen fabrikant en arbeider snel verdween. In 1887
was de afdeling Veendam-Wildervank van de Sociaal
Democratische Bond opgericht. Domela Nieuwenhuis, de
"apostel der arbeiders", had daarin een aandeel gehad. De
werkgevers stelden zich kritisch op. Fabrikant J. ten Horn
ontsloeg zijn werknemers, die lid bleven van deze rode beweging. In 1891 braken in tal van Veenkoloniale dorpen stakingen uit. De Veendammer B. Bymholt zou in de jonge arbeidersbeweging een opvallende rol spelen.
In de Veendammer Courant beschreef H.J. Top in afleveringen de geschiedenis van de Veenkoloniën. "De tijden veranderen en met hen ook het karakter en 't voorkomen onzer
Koloniën. Hier en daar verheffen zich tusschen de lange rijen
huizen aan de hoofd- en bijkanalen de hooge schoorstenen
der fabrieken. Dichte wolken van rook stijgen daaruit
omhoog, en wie op een stillen herfstavond onze dorpen doorwandelt, kan alom het gedruisch hooren, dat den onvermoeiden arbeid der machines vergezelt".
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1916 Lustoord in het groen

Kerkstraat gezien in westelijke richting
met links de eerste Veendammer bioscoop.

Coöperatieve strokartonfabriek
"De Vrijheid" in het begin van
deze eeuw.

Het mag dan midden in de Eerste Wereldoorlog zijn (19141918), de HBS is weer vijfentwintig jaar ouder geworden. Een
feest van allure moet een halve eeuw Hogere Burgerschool
luister bijzetten. Hoogtepunten zijn een concert in de tuin van
Veenlust door de Veendammer Orkestvereniging, met een
speciale HBS-mars gecomponeerd door dirigent H. Faber.
Ook de onthulling van een reliëf van het portret van Anthony
Winkler Prins laat zien, dat de Veendammers weten wat
waardig feestvieren betekent.
Het in zandsteen gebeeldhouwde hoofd van de samensteller
van de beroemde encyclopedie ziet niet in de Kerklaan op de
leerlingen neer, maar siert de nieuwe school, die in 1911
gereed kwam. Architect Jan Stuivinga maakt er een monumentaal onderwijsinstituut van. Hij wordt de grote bouwmeester van Veendam. Het Raadhuis, Buitenwoei, zoals de
ambtswoning van de burgemeester heet, de leeszaal op de
plaats van de oude school en in 1916 ook de ULO, even monumentaal als de HBS, worden door hem ontworpen. Stuivinga
voldoet voortreffelijk aan de wensen van burgemeester Van
Beresteyn. Deze wil van Veendam een woonoord van allure
maken.
Zijn ideaal is een centrumplaats in het groen. Als een meesterlijk planoloog buit hij de geringe afstand tussen Ooster- en
Westerdiep uit. De Kerklaan moet het economisch hart van
Veendam worden. Een fraai park en voorname singels zullen
de sobere kolonie doen lijken op een waar villadorp. Van
Beresteyn is een krachtdadig bestuurder en zijn wethouders,
de liberaal Ubbo Wilkens en de sociaal-democraat Frans
Spiekman, doen niet voor hem onder. Onder hun bewind
ondergaat Veendam een ware metamorfose. Een Veenkolonie
van deftige bedrijvigheid is het gevolg. De Veenkolonialen
uit de buurgemeenten mopperen over Veendammer wind,
maar tot de dadenrijke Veendammers uit die dagen dringt hun
geneuzel nauwelijks door. Veendam is op weg naar de moderne tijd en daaraan wordt in eensgezindheid gewerkt.
Emancipatie lijkt het sleutelwoord te zijn om de vele veranderingen te kunnen begrijpen. De nieuwe ULO is daarvan een
voorbeeld. De kinderen van de "hogere burgers" mogen dan
naar de HBS, de kinderen van middenstanders en geschoolde
arbeiders volgden steeds massaler het Uitgebreid Lager
Onderwijs. De franse school legt daarvoor het loodje. Maar er
gebeurde meer.
In 1901 was de ambachtsschool opgericht; driejaar later
gevolgd door de landbouwwinterschool. In 1910 opende de
landbouwhuishoudschool haar deuren. Veendam mocht zich
op het gebied van het onderwijs laten zien. De oprichting van
beide laatste scholen maakte duidelijk, dat de boerenstand in
de Veenkoloniën de noodzaak van meerdere kennis inzag.
Dat was geen wonder. Snel voltrokken zich de veranderingen
op de boerderij. Voorbij waren de tijden, dat vooruitstrevende
boeren, onbespied door de felle tegenstanders, in het holst van
de nacht de kunstmest over het land uitstrooiden.
In 1903 werd de Veenkoloniale Boerenbond opgericht.
Samenwerking kenmerkte voortaan de agrarische bedrijvigheid in de Veenkoloniën. Die bleek ook uit de oprichting van
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de coöperatieve strokartonfabriek "De Vrijheid". Na een eerste fabriek in Leeuwarden in 1867, werden de Veenkoloniën
al spoedig het centrum van deze industrie. Het begin lag in
Hoogezand met de oprichting van de fabriek van Hooites en
Beukema. Toen het eerste stro in "De Vrijheid" werd verwerkt was deze al de vijftiende fabriek in Oost-Groningen
waar strokarton werd geproduceerd. De Pekela's waren
onmiskenbaar koploper. Hun ligging was ideaal. De
Dollardpolders, korenschuur bij uitstek, lagen vlakbij. Aanen afvoer was door de kanalen mogelijk. De energiebron turf
werd op geringe afstand gestoken. Of de fabrieken nu speculatief of coöperatief van opzet waren, boeren uit het Oldambt
of de Veenkoloniën trokken aan de touwtjes. De sociale
onrust, die al in de jaren tachtig voelbaar was, uitte zich nergens feller dan in "de strokarton". Stakingen kwamen veelvuldig voor. Het werk was zwaar, de fabrieken onveilig, de
lonen laag. Net als de aardappelmeelfabrieken zorgden de
strokartonbedrijven voor een verontreiniging van de kanalen
en wijken, die de Veenkoloniën nog jarenlang in een kwalijke
reuk deden staan. Vooral in het najaar, als de produktie van
karton en aardappelmeel een hoogtepunt bereikte, bedekte
drabbig schuim de diepen. Volgens stroschipper Harms had
dit nog andere nadelen. "Wie kwamen n moal aanstomen, dou
t daip in braand ston. t Schoem was aanstoken, t Schip was
loaden mit stro. Spieren hongen der bie dele. t Haile schip
ston vot in braand. Wie hebben mit man en macht t schip leeg
kiept in t daip. Veur en achter is t uutbraand."
Veel narigheid, maar voor de Veendammers kwam er sinds
1909 licht in de duisternis. Nieuw in de provincie was de
Electro Bioscope van de heren Duut en De Graaff. Het
moderne Veendam kon zijn zorgen vergeten bij het wonder
van het witte doek, waar levende foto's de bezoekers deden
huiveren, lachen en huilen.

1941 K o e n r a a d en de W i n t e r h u l p
In 1941 werd de oorlog steeds meer voelbaar. Ook op de
scholen. Het driekwart eeuwfeest van de HBS werd niet
gevierd. Enkele oud-leerlingen hadden er weliswaar om
gevraagd, maar directeur en leraren "achtten het niet opportuun het 75-jarig bestaan van de school feestelijk te vieren."
Toch ging in 1941 het leven nog in veel opzichten zijn gewone gang. "De oorlogstied was n röttied, mor veur de oorlog
was t nog minder", herinnerde een landarbeider zich. Dat was
nauwelijks overdreven. De crisisjaren dertig hadden de
Veenkoloniën zwaar getroffen. De aardappelmeelindustrie
kreeg afzetproblemen, vele strobanen werden stil gelegd. De
regeringssubsidies waren voor de boeren onvoldoende. Meer
dan 40% van de arbeiders trok "van de steun": een hongerloontje. De herinneringen aan de werkverschaffing in
Jipsinghuizen, de grote landarbeidersstaking van 1929 en die
in de strokarton van 1931, maakten de verbittering tussen
boer en arbeider groter. Ook in politiek opzicht radicaliseerden de Veenkoloniën. Velen zochten hun heil bij de N.S.B.,
die vooral in agrarische dorpen als als Nieuwe Pekela en
Wildervank opvallend hoog scoorde. In rode burchten als
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26 mei 1955. Opening van de nieuwe
brug naar de "Phoenix" over stinkend
water.
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De boeken, in gebruik bij het SCHKIX.UHDL:- onderwijs aan de
RIJKS HOOGERE: BURGERSCHOOL te VEEKDJÜ! bevatten geen passage, die
aanleiding zou kunnen zijn, hot Groot- Duitsohe Rijk op eenlgerlei
wijze in discrediet te brengen.
Het zelfde kan gezegd worden omtrent de boekan, in gebruik bij
het BIOLOGIE- onderwijs. Een zeer geringe twijfel bestaat bij «Ij
eohtei* over een passage uit:
Dr H. A. IJ35ELIHG, Hoofdzaken der BIOLOGIE, Deel 1, Leerboek
der Plant- en Dierkunde.'

rkulL^
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(Leerboek voor de klassen IV en V ) , waar hst raasonvraagetuk wordt
baaproken. Het betreft do bladzijden 276 en 877, in het bi zond er de
passage over do raaBonmentfing (blz. 277 laatste alinea). Ik ban niet
voldoende op de hoogte om uit te maken, of deze passage geheel en al
In overeenstemming is net de wereldbeschouwing van bot Groot- Duitsohe
Rijk. Deze wereldbeschouwing wordt in het to aangehaalder plaatse
medegedeelde echter m, i. n 1 e t
Veendam, 9 September 1940.

gekrenkt.
De leeraar achöikindo en biologie
R. H. 3. 3. Veendam,

.... J. Adriani.

De laatste examenklas in de oorlogsjaren: 1944.
Achterste rij: v.l.n.r. H.J. te Velde, A.U Hekkens,
R.N. Hemmes, J. Bulder, C O . Stolper, E. Rubingh,
P.B. Warnders, A.D. Piers.
Middelste rij: v.l.n.r. O.J. Koop, A.H. Ntjenhuis,
M.L. Veldman, T. Heukers.
Voorste rij: v.l.n.r. C S . Duintjer, P.F. Bouwkamp,
K. Koning, J. Steenhoek, G.A. de Vries.

Sappemeer en Oude Pekela had Mussert daarentegen weinig
aanhang. De Duitse inval van 10 mei 1940 leidde in de
Veenkoloniën niet tot grote schade. De onmacht van het
Nederlandse leger om de grensstreken effectief te beschermen, was daarvan de belangrijkste oorzaak. Wel werden vele
bruggen opgeblazen, waaronder de Basculebrug in Veendam
en die in Ommelanderwijk. Hier werden de omwonenden
ondergebracht in de kleuterschool, tot de brug de lucht inging.
De Duitsers wilden niets liever dan dat het leven gewoon verder ging. In Veendam dachten velen dat het nauwelijks slechter kon worden dan het in de crisistijd was geweest.
Afwachten was de boodschap.
In 1941 kwam daarin verandering. Ondanks de hoge werkloosheid had "Koenraad van de Arbeidsdienst" er weinig succes. Hij was te zien op tal van affiches. Oproepen om in
Duitsland te werken haalden zo goed als niets uit. De verplichte tewerkstelling in Duitsland leidde tot veel verzet. Ook
de Winterhulp paste in de "volksvriendelijke" aanpak van de
bezetter. "Voor het volk, door het volk", heette het. Geen liefdadigheid, verdeeld door de zuilen, maar een aanpak op nationale schaal. De leiders van de Nederlandsche Unie bevalen de
actie van harte aan. Zij riepen op tot saamhorigheid. Velen
sloten zich aan en droegen vol trots het Uniespeldje. Er verschenen speciale Uniewinkels. Ook in de Kerklaan. Vele
Uniemensen haatten de Duitsers en Mussert' s N . s. B .' ers. Met
de laatsten kwam het tot schermutselingen, waarbij rake klappen vielen. De Unieleiders zagen dat niet graag. Zij riepen op
tot voorzichtige samenwerking met de Duitsers. De
Winterhulp mocht dan vooral een zaak zijn van Mussert's
kameraden en kameraadskes, zij ademde niet de hokjesgeest
waardoor het vooroorlogse Nederland zo verdeeld was
geraakt. De lauwheid van de Unieleiding ergerde de leden hoe
langer hoe meer. Anderen zagen er alleen ordinaire meelopers
van de Duitsers in. Zij namen deze halve collaboratie niet.
Voor de winkels kwam het tot opstootjes. Ook door de etalageruiten van de Veendammer Uniewinkel vlogen stenen.
1941 werd het jaar van groeiende afkeer van de Duitsers. Wie
de kranten goed las, begreep dat de censuur zijn intrede had
gedaan. In de bioscoop werden geen Engelse en Franse films
meer vertoond. "Gezond Germaans amusement" kwam
ervoor in de plaats. Beruchte anti-semitische rolprenten als
Jud Süss en De Eeuwige Jood verschenen in de bioscopen.
Wie naar de film ging, was verplicht om behalve de hoofdfilm, ook het journaal te zien. Controleurs zagen erop toe, dat
er bij de vertoning van de "Wochenschau" eerbiedige stilte
heerste. Op de scholen werden de aantallen uren Frans en
Engels verminderd ten gunste van de "Germaanse" talen
Duits en Nederlands. Ernstiger werd de situatie toen met
ingang van het schooljaar 1941-'42 alle Joden van school verwijderd moesten zijn.

1 9 6 6 P a r k e r e n en

Promeneren

In 1966 was de HBS als afzonderlijke school al bijna twintig
jaar verleden tijd. Samen met het gymnasium was ze opgegaan in het Winkler Prins Lyceum. Maar ook die had zijn
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langste tijd gehad. De brede schaduw van de Mammoet hing
over de beide scholen, die door architect Stuivinga zo indrukwekkend waren vormgegeven.
1966 was toch al een bewogen jaar voor de "Winkler Prins".
Enige maanden eerder hadden de Veendammers zich de ogen
uitgekeken op een echte demonstratie van de leerlingen.
Voorschriften over uit de toon vallende kleding vormden de
aanleiding. Gelukkig was daar het eeuwfeest om alle commotie te vergeten. Een reünie bracht honderden oud-leerlingen
naar Veendam. Maaltijden en voorstellingen maakten haar tot
een indrukwekkende gebeurtenis. Merkwaardig genoeg zorgde het voortreffelijke gedenkboek "Prins Heerlijk Honderd"
voor een dissonant. In het kader van internationale verbroedering bezochten ook Duitse gasten de honderdjarige. Eén van
hen viel over de beschrijving van het jaar 1945, waarin melding werd gemaakt van de "aftocht van het Herrenras". Meer
dan een storm in een glas water bleek het niet en het zou de
verkoop van het omstreden boek zelfs bevorderen. Tijd voor
overpeinzingen over de gevolgen van de feestelijke
Wiedergutmachung was er nauwelijks. Spoedig kwam vast te
staan, dat gymnasium, HBS en ULO een gewongen huwelijk
zouden aangaan. "Rijksscholengemeenschap Winkler Prins"
werd de naam voor de grootste school, die Veendam ooit had
gekend.
Deze schaalvergroting in het onderwijs was slechts één van
de vele veranderingen, die deze plaats na 1966 onderging.
Het dempen van een groot deel van de diepen, de aanleg van
woonwijken als Sorghvliet en Borgerswold, maakten
Veendam tot een dorp van asfalt en groen, dat als Parkstad
met overtuiging door bestuurders en middenstanders werd
geafficheerd. Een naam, die het treurige imago van een
Veenkolonie moest doen verdwijnen.
Al spoedig bleek, dat de kleding-protestmars van de Winkler
Prins leerlingen school zou maken. Ook volwassen
Veendammers gingen de straat op. In 1971 werd over heel
Oost-Groningen de noodklok geluid. Sluiting van vele fabrieken dreigde. De toekomstperspectieven waren somber. De
Oostgroningers voelden zich in de steek gelaten. In Veendam
kwam de "pestwalm" van de kanalen velen letterlijk de neus
uit. Protestmarsen en spandoeken onderstreepten de woede.
De aanleg van de smeerpijp zou aan deze onvrede een eind
maken. Aan het eind van de jaren tachtig legde zelfs de
bedaarde achterban van het Veenkoloniaal Museum alle
schroom af en marcheerde in protest door het "plantsoen" om
het Julianapark te behoeden voor de aanleg van een parkeerterrein. Bestuurlijk Veendam liet zich weinig aan hen gelegen
liggen. Wilde het bruisende hart van de Veenkoloniën een
hoofdrol blijven spelen, dan was de toekomst aan parkeren en
promeneren. De erfenis van Van Beresteyn werd op eigentijdse wijze aangepakt. Aan het gemijmer over het oude sportterrein en "Veenlusttoene" hadden dynamische magistraten
geen boodschap. Die moesten juist op een moderne wijze
kunnen worden gedaan. De Promenade was de plek waar het
zou gebeuren. Een modern complex van glas, kunststof,
tegels, palen en luifels. Een lustoord voor het recreatief winkelen. Ook de oude Kerkstraat moest eraan geloven. De fraaie
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D e m p i n g van het Oosterdiep t e r hoogte van
de V a n Beresteynstraat.

Grasbaanraces op h e t sportpark
"Centrum".

V e e n d a m park(eer)stad.

gevels werden aan het zicht onttrokken door een woud van
palen en plastic afdakjes. Zo zou het "winkelgebeuren" van
Veendam een echte city maken. En de honderden, die op dit
business-wonder afkwamen moesten hun vele paardekrachten
kunnen stallen.
Oude industrieën verdwenen. De Vrijheid werd gesloopt en
de vermaarde stoomketels van Ten Horn verdwenen eveneens. Maar Veendam bleef aardappelmeelcentrum, dank zij
het Avebe, dat er zijn hoofdkantoor bleef houden. De komst
van de Rijksdienst voor het Wegverkeer bood kansen voor
een "schrijftafeltoekomst".
Termen als transportopslag en industrieterrein behoorden tot
het verleden. Voortaan spraken de Veendammers van tradecenters en business-parcs. Vertrouwde namen als Veenkolonie, Veenlust en Langeleegte, pasten in de tijd van P.R. en
total design steeds minder bij de managerstaai. Ras-Veendammers moesten eraan te pas komen om trendy spraakmakers ervan te weerhouden deze vertrouwde klanken te elimineren. Gelukkig ging de yuppy-treurnis aan de meeste
Veendammers voorbij. Die spraken gewoon van "daip" en
keken naar de plezierbootjes, die het oude diep waarachtig
een nieuwe functie gaven. En wat was er mooier dan op een
echte namaakheuvel in het Borgerswold heel Veendam aan je
voeten te weten?
Baargbeklimmen

Transport bij de machinefabriek Ten Horn.

Knelis gong aan t baargbeklimmen, in zien aigen
Borgerswold.
Handen in buutse; pedde 'op d ogen, want doar boven is het
kold.
Poesterg ston e doar te kieken, ogen stonden hom stief in kop.
Ons Laiv 'Meneer, dij kon t nait tillen; wie smeten hom der zo
mor op;
n Aigen Alpje mit n dakje; wel haar dat bedinken kind.
Knelis lichtte stil zien petje en vuilde de Veendammer wind.

Geen blik in 't plantsoen!!!!!
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Cor Eelsingh in "De ebbenhouten olifant" 7 mei 1957.

Tinus Koning in "De ebbenhouten olifant" 7 mei 1957.

Een foutieve waarneming, die door vervorming uit een werkelijke waarneming ontstaat. Reeds jarenlang is het onder psychologen een brandende kwestie of docenten, dan wel leerlingen zich hieraan het uitbundigst overgeven.
Illusie
Een middelbare school is een instituut vol illusies.
De eerste zit al in het systeem ingebouwd. Je denkt toch niet, datje
jeugd tussen 12 en 18 jaar onder één enkel regime kunt vatten?
Laat staan dat een dergelijke opbouw pedagogisch verantwoord
is...
Het is een illusie te denken, dat laatkomen van leerlingen effectief
kan worden bestreden. De mens zit nu eenmaal zus of zo in elkaar.
Bestrijding van laatkomen is in veel gevallen verspilde moeite.
Dan het spieken. Een hardnekkige zonde van de jeugd. Wat?
Alleen van de jeugd?? Voorkomen van spieken? Een illusie.
Als leraren denken dat veel huiswerk opgeven de leerlingen aanzet
tot hard werken, is dat wederom een illusie.
Te moeilijke proefwerken demotiveren de leerlingen eerder dan dat
ze hen prikkelen. Toch is het laatste een hardnekkige denkfout bij
menig leraar.
En dan: veel rapporten uitreiken, liefst elke maand één. Dat zal helpen! Vergeet het maar rustig. Leerlingen wennen eraan en gewoontes hebben een eroderende werking. Bovendien hebben de leraren
er gauw genoeg van zo vaak te moeten vergaderen!!
Hoe hardnekkig de school desondanks deze en andere illusies in
stand houdt willen we illustreren aan de hand van gegevens uit
oude notulenboeken van onze school. Hoe actueel dat verleden is
mag iedereen zelf bepalen!!
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Hlusi

Een bladzijde uit het "poesiealbum" van Koosje Schuringa.

B e r t Ploeger als priester en
Thilty van D u u r e n als M a r i k e .
Marike van N i m w e g e n w e r d
opgevoerd d o o r de
Lyceumclub " W i n k l e r Prins"
op 5 m a a r t 1959 in de g r o t e
zaal van Veenlust.

Vergaderen

iRarihfuan
rafutnegfjen

Toen de HBS in 1866 nog haar vorm moest krijgen is er onvoorstelbaar veel vergaderd. In het eerste schooljaar 21 keer, in het volgende 18 en in de daaropvolgende vier schooljaren 23,20,17 en 13
keer. De topscore werd dus bereikt in het derde schooljaar. Toen
ook barstte de bom. Op 12 mei 1869 was de leraren ook nog
gevraagd toe te zien op leerlingen die uit de lessen van collega's
waren verwijderd. Dat schoot een aantal in het verkeerde keelgat,
"één der leraren", zo staat in de notulen van de leraarsvergadering,
"meent te moeten opmerken dat als er zooveel aan de HBS aan
administreeren, surveilleeren, vergaderen enz., enz. moet worden
gedaan dat dan het doceeren en opvoeden wel wat op den achtergrond moet komen". Of het geholpen heeft? De frequentie van de
vergaderingen is in elk geval de volgende cyclus van zes jaren aanmerkelijk geringer: 12,15,8,11,9 en 7. En op dit laatste aantal is
de frequentie jarenlang blijven staan.
Totdat... de Mammoetwet zich honderd jaar later aankondigde.
Het aantal leraarsvergaderingen ging toen ineens met een sprong
omhoog, verminderde al heel gauw en bleef op een acceptabeler
niveau hangen, precies als in de 19de eeuw.
Elke maand een

Paul Kapteyn als M o e n e n ,
die Duvel en Thilly van
D u u r e n als M a r i k e n .
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rapport

In het eerste schooljaar van onze HBS werden de leerlingen elke
maand geëxamineerd. De resultaten ervan werden op een maandrapport vermeld; bovendien kregen de leerlingen dan een "rangnummer". De beste leerling was nr. 1 enz. De directeur van onze
HBS vindt dat die examens net wat moeilijker moesten zijn dan wat
er in de klas was behandeld. Dat zou de leerlingen prikkelen.
Anderen waren het daar niet mee eens, hoewel ze de gedachtengang van de directeur best konden begrijpen. Met die maandelijkse
examens was het trouwens spoedig afgelopen. Reeds op 19 oktober
1866 vraagt men zich af of ze niet meer dan als proeve moeten gelden; een maand later wordt de opmerking gemaakt, dat maandelijkse examens ondoelmatig zijn en "verwarring en stoornis in de gang
van het onderwijs aanbrengen". Men vraagt zich af of het niet veel
beter is het aantal rapporten te beperken tot drie in eenjaar. Na een
paar schooljaren gebeurt dat inderdaad en zo zal dat voortaan blijven. .. Totdat, inderdaad, de Mammoetwet de geesten weer wakker
schudt en de maandelijkse rapporten weer invoert.
En toen? Jawel, het duurde maar even en ... (de lezer vuile zelf het
vervolg maar in).
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Dhr. P.J. Miljoen grimeur van de toneelclub
in de jaren vijftig.

Bestrijding

van

het

spieken

De tegenstelling leraar-leerling komt misschien wel het duidelijkst
tot uiting als het spieken aan de orde komt. De leerlingen vinden
spieken een sport en huldigen misschien onbewust het economisch
principe: hoe kan ik met zo weinig mogelijk moeite de hoogst
mogelijke resultaten bereiken?
Maar de leraren dan? "Spieken is een doodzonde, die met wortel en
al moet worden uitgeroeid; de zwaarste straf is amper voldoende".
Wie als leraar denkt dat het spieken in alle gevallen kan worden
voorkomen is bezig met een illusie. De zoveelste! Degene die
beweert dat bij hem of haar niet gespiekt wordt, is door eigen ijdelheid verblind. Leerlingen maken daar feilloos gebruik van.
De mooiste discussie over het spieken vonden we in de notulen van
twee leraarsvergaderingen in het schooljaar 1927-1928. We laten
de notulant aan het woord.
Op 2 december 1927 heet het: "Naar aanleiding van het feit, dat
enkele leerlingen een onvoldoende op het rapport hebben tengevolge van het spieken bij het proefwerk, wordt een bespreking gehouden over het spieken en het straffen ervan en zoo mogelijk het
voorkomen daarvan. Men is het er over eens, dat men zooveel
mogelijk één gedragslijn moet volgen in dezen en ook worden
algemeen de moeilijkheiden gevoeld die ontstaan kunnen door
onvoldoendes als strafmaatregel toe te kennen. Het resultaat der
bespreking is, dat besloten wordt, om een leerling die spiekt een
proefwerk over de geheele stofte laten maken, onverminderd de
disciplinaire straf. Eén der leraaren wijst er op, dat het wenschelijk
is een leerling die spiekt op staande voet uit de klasse te verwijderen". Tot zover deze ene vergadering. Maar het muisje had nog een
staaltje, zoals blijkt uit de notulen van de vergadering op 1 maart
1928.
"Na opening worden de notulen van de vorige vergadering voorgelezen. De voorzitter merkt naar aanleiding van deze notulen op, dat
het voorgelezene omtrent het spieken een nadere aanvulling
behoeft. Op een later gehouden vergadering, zoals de leeraars die
eens per maand houden en waarbij ieder volgens beurt een wetenschappelijk of ander onderwerp inleidt, heeft de heer X aan zijn
lezing een aantal stellings toegevoegd, waardoor het spieken weer
aan de orde wordt gesteld. Uit de besprekingen die hieruit volgden
en die tot het middernachtelijk uur duurden, bleek dat het voor het
treffen van een billijke regeling niet mogelijk was een algemeene
maatregel te nemen. Iedere leeraar moet vrij blijven, om de maatregelen te nemen, die hij goed acht. Wel werd wenschelijk geacht,
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Scène uit "Het dievenbal" van Jean Anouilh.
Ben Ploeger als Gustave en Jeanette de
G raaff als Juliette.
5 april 1962.

KEUrZENCT.
Peter Oosterling als
Robbeknol en Hans Kothuis
als Jerolimo. Een scène uit
"De Spaanse Brabander"
opgevoerd in 1972 door de
toneelclub "Winkler Prins".

dat men in ieder geval de spiekende leerling naar den Directeur zal
zenden. Verder was men het er over eens, dat het rapportcijfer in
geen geval automatisch onvoldoende mag worden door het spieken. De straf mag dus niet op eenigerlei wijze in het cijfer worden
uitgedrukt".
Wie iets weet van de mentaliteit in onderwijsland zal moeten toegeven dat onze school in 1928 van zeer moderne inzichten deed blijken!
Tenslotte

"De jonker en een snol" uit "De
Spaanse Brabander": Hans
Kothuis en Babs Lambers.

José Prins, souffleuse.

Het bovenstaande is maar een greep uit de serie illusies die aan het
middelbare-schoolsysteem verbonden zijn. En misschien denkt een
vooruitgangsoptimist na lezing, dat na 125 jaar dit soort illusies wel
ontmaskerd zal zijn. Het teleurstellende antwoord is: neen, neen en
nog eens neen. Elke generatie maakt dezelfde fouten. Elke onderwijsvernieuwing doet daar nog een schepje bovenop. Aangezien
ook leraren wel eens eigenwijs zijn en Den Haag/ Zoetermeer zijn
bestaansrecht ontleent aan het alsmaar verzinnen van vernieuwingen die logisch lijken maar psychologisch volkomen scheef zitten,
zal het "onderwijsveld" gedoemd zijn dezelfde illusies vanjaren
her te blijven koesteren.
Tot in der eeuwigheid.

De

Illusione

Opvoering van "De ezels van Gacka" door de toneelclub
"Winkler Prins" op 27 februari 1975 met in de hoofdrollen: Alie op de Dijk, Bea Doeve, Stef Vissinga, Barth
Maas, Rob ter Linden, David van Suchtelen van der
Haare.

De ruimte is beperkt. Zo zal in kort bestek een zuiver tegenlicht worden geworpen op wezen, zijn, alsmede schijn der
illusie.
Aan de hand van enige vragen wordt orde op zaken gesteld
inzake deze materie, die dat niet is. Dit onder het motto: Beter
één vraag in de hand, dan tien antwoorden in de lucht. Soms
worden desondanks de antwoorden tóch gegeven, in verband
met de aard van het onderwerp, (n.b. Het in onderwijskringen
in zwang zijnde "begrijpend lezen" is hier van toepassing).
Enkele filosofische vragen:
- Is een werkelijkheid zonder illusies denkbaar? Neen.
- Is een waarheid zonder illusies denkbaar? Ja, niet anders.
- Zijn er meerdere waarheden ? Gelukkig niet, dit is een illusoire vraag.
Enkele praktische levensvragen:
- Wat is illusie meer dan existentieel wisselgeld?
En, over "existentieel" gesproken:
- Is een illusie niet ongeveer hetzelfde als een existentieel
consumptieartikel ?
- Stel: Er bestaan concurrerende illusies; is de goedkoopste
de aantrekkelijkste?
- Is er verschil in kwaliteit tussen verschillende illusies?
Met deze vragen moeten wij ons wenden tot de historicus
(m/v). Zijn (m/v) werkplaats is immers waarneembaar als een
algemene begraafplaats van illusies, zerk voor zerk. De echte
historicus is dan ook eigenlijk een illusionist. Illusie is het
voertuig van de tijdelijkheid. Evenals met geld kan men met
tijd omgaan, kan men tijd winnen, tijdverliezen, iemand zijn
tijd lenen en zo voorts; een illusoir, vergankelijk spel met de
eeuwigheid. Maar, het is een werkelijkheid, het wérkt; zo is er
werk aan de winkel in het uitruilen van verschillende vergan-
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Barth Maas in zijn rol van "de
Meester" Milan.

David van Suchtelen van der
Haare als Timotijje. Ezel:
Peter Meiboom en Nynke
Lambooy.

Bea Doeve als Milesa.

kelijkheden. En wat wil je meer dan werkgelegenheid?!
Welnu, ook werk-gelegenheid maakt de dief. Met andere
woorden: wie alleen werkt als hij de gelegenheid krijgt,
bedrijft een illusie. Dit werk kan hem namelijk "net zo makkelijk" weer ontnomen worden.
Op dit punt aangekomen moet de moraliteit een einde nemen.
De juiste omgang met illusies is immers slechts ten dele op
goede zeden te stoelen: een overhaaste afbraak van alle illusies zou ons pardoes beroven van tijdelijkheid, vergankelijkheid, relativiteitstheorie, alsook beslommeringen en ons
onvoorbereid storten in het eeuwige leven, dat toch niet als
vergaarbak bedoeld is.
Nog enkele Schone Woorden:
Illusio
Een ronkend misverstand;
De tand Des tijds Heelt alle wonden ?
Destijds
Leek het anders:
Of de dans ontsprongen kon
Met sprong, in 't duister.
Ik luister' -beterNaar de toekomst.

Stef Vissinga als Dubroc.

In de traditie van het bijzonder voortgezet onderwijs te
Veendam de hoofdpersoon uit het gelijknamige boek in het
Oude Testament.
In de traditie van het openbaar onderwijs in diezelfde plaats
een ambulant artiest, die als "Job mit de Oape " grote
bekendheid genoot. Hij zou zijn skelet hebben vermaakt aan
de HBS, waardoor talloze leerlingen een beter inzicht kregen
in de bouw van het menselijk lichaam.
J o b m i t de

oape

Geen mysterie heeft generaties leerlingen en docenten meer
bezig gehouden dan dat van Job mit de oape. En hoewel mysteries zekerheden uitsluiten, was gedurende driekwart eeuw
de algemene opvatting: Job is onder ons!
Job " v e r m a a k t "

zich

Op momenten, die in veler ogen een sacraal karakter hadden,
zwaaiden de deuren van het kabinet der Natuurlijke Historie
open en stonden docent en leerlingen oog in oog met Job.
Geen skelet binnen de muren van dit onderwijsbolwerk kreeg
meer aandacht. Hier geen anoniem menselijk frame van botten en gewrichten, maar Job, naakt tot op het bot. Een model,
met wie men zich van mens tot mens verbonden voelde. Een
enkele wijsneuzige weifelaar werd gewezen op een artikel in
de Winschoter Courant van 26 maart 1908. De vierde kolom
op de tweede bladzijde overtuigde ook de halskoppigste
ongelovige.
"Te Veendam is in 84-jarigen ouderdom gestorven de aldaar
welbekende Jacob Veldt. Werken deed hij nooit; hij kwam
aan den kost door het laten kijken van allerhande vreemde
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In deze omgeving, bij
het Beneden Verlaat,
woonde Job.

dieren. Ook werd van hem verteld, dat hij zich "vermaakt"
had aan de HBS om zijn lijk te laten dienen bij het onderwijs in
de Natuurlijke Historie. Die erfenis zal nu wel aanvaard worden onder benefice van inventaris, soodat men hem in vrede
kan laten rusten".
De juridisch geschoolden zullen begrepen hebben, dat een
persoonlijke verklaring van Job aan zijn menslievende daad
ten grondslag heeft gelegen. Zijn handtekening maakte de
transactie rechtsgeldig. Een hoogtepunt in de ruim veertigjarige geschiedenis van de HBS had plaatsgegrepen. De roaring
twenties, de crisisjaren dertig, de periode van oorlog en
wederopbouw, de genoeglijke jaren vijftig en de ruige jaren
zestig doorstond Job als een man. In waardigheid en gezag
kon geen biologieleraar hem evenaren.
En toen moet het gekomen zijn: de argwaan, de twijfel. Maar
ook de nieuwsgierigheid en de hoop op de enige waarheid.
Daar waren de arglistigen, die meenden te weten, dat de wet
op de lijkbezorging een dergelijke overdracht niet toeliet en
de sceptici, die zeiden dat zulke sterke verhalen nooit en te
nimmer op waarheid berusten. Zij vroegen zich af of er wel
ooit een Job mit de oape zou hebben bestaan.
De w a r e

Job

Vanzelfsprekend kon deze laatste beschuldiging licht worden
gelogenstraft. De overlijdensakte gaf overduidelijk aan, dat
Jacob Henderikus Veldt op 15 februari 1824 te Veendam was
geboren en aldaar op 19 maart 1908 in zijn woning aan het
Beneden Verlaat voorgoed de ogen sloot. Zijn echtgenote
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Grietje Hindriks Pabens volgde hem spoedig in het koele
graf. Zij overleed op 27 augustus 1908 in de gezegende leeftijd van 85 jaar. Duidelijke taal, die in 1980 nog eens werd
onderstreept door de plaatselijke historicus Wim Daudt, die in
zijn "Historische Verkenningen in de Veenkoloniën" aandacht aan deze opmerkelijke Veendammer wijdde. In het
hoofdstuk "De Kleurrijke Lieden Van Het Beneden Verlaat"
merkte hij over Job het volgende op: "Een van de meest
"opvallende" figuren was stellig Jakob Velt, of, zoals hij
beter bekend staat bij zijn tijdgenoten: "Jobke mit zien oap".
Hij woont bij het Beneden Verlaat en trekt met zijn onafscheidelijke vriend, een gedresseerd aapje, langs velden en
wegen. Omdat Jobke het van de mensen moet hebben, gaat
hij bij voorkeur naar plaatsen, waar veel volk bijeen is, zoals
scholen en werkplaatsen.
Hij is bijzonder "fors" gebouwd en draagt altijd een hoge, zijden pet, waarbij de aap op zijn schouder huist. Jobke verstaat
de kunst om grote mensen, maar vooral ook de kinderen uitstekend te vermaken met de kunsten en sprongen van zijn
exotische metgezel, wat hem, als hij uiteindelijk met de pet
rondgaat, altijd wel wat centjes voor een schamel onderhoud
oplevert. Omdat hij de reputatie heeft altijd goed gehumeurd
te zijn, zijn de schoolkinderen allemaal gek op hem. Het verhaal wil, dat Jakob zijn buitengewone gestalte reeds bij het
leven aan een wetenschappelijk instituut verkocht heeft. Men
beweert zelfs, dat het geraamte, dat jarenlang het dierkundelokaal van de plaatselijke HBS als onderwijsmateriaal siert en
dat vaak van de leerlingen een stuk boterham tussen de bijna
tandeloze kaken gestopt krijgt, de stoffelijke resten van
"Jobke met zien oap" zijn".
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Job natuurlijk!
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Galgenhumor
Recent is ook een schaduwzijde van onze kindvriendelijke
Job gevonden. M. Steenhuisen zegt in zijn boek: "In en om de
oude Veenlust" ook het een en ander over personages rond
het Oude Verlaat:
"Vele Muntendammers, die in dit koor meezongen waren van
een heel ander slag, men is geneigd, ze een minder vailant
type te noemen. Nemen we als voorbeeld een lafhartig individu, zoals bijvoorbeeld Job Veld, met zijn "bek as 'n dubbelmoatje" dan zouden we hem meer het "type-jakhals" kunnen
noemen. Nimmer zou hij berekenend het gevaar onder ogen
zien en de kansen verkennen, maar eerder laf alles uit de weg
gaan en het aas besluipen. Lui en karakterloos sloop hij als
een schaduw langs de huizen en door tuinen, waarin voor
hem, noch voor zijn vrouwelijk evenbeeld, de brutale dievegge Grait, niets veilig was en waslijnen, droogrekken, achterhuizen, schuren, keukens en achterkamers zo mogelijk afgestroopt werden. Soms zag iemand dan een schim
voortschuiven en alle bruikbare voorwerpen verdwenen
geruisloos in de zak voor "lorren en bonken", waarvoor de
stelregel geldt, dat alle begin licht en gemakkelijk is.
"Wat hoor ik daar toch steeds", dacht burgemeester Bosscher
(1849-1880), die even tevoren Job Veld met een schrobbering
van zijn deur gejaagd had. Op een vermoeden afgaande, vond
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hij hem op de deel, druk bezig zijn voddenzak te vullen met
tarwe. Dit veroorzaakte enig gedruis en zijn beloning bestond
hieruit, dat hij, bij nek en achterwerk gepakt, een salto-mortale over de onderdeur maakte en half geradbraakt op het grint
terecht kwam. Waar hem nog deze galgenhumor ontviel: "Is
dat ook 'n oahnous?"
Op 't Beneden Verlaat kwam burgemeester Bosscher eens
langs de leegstaande verlaatsputten, waarin men aan het heien
was voor de drempels van de verlaatsdeuren. Hij merkte in de
heiploeg tot zijn verbazing ook Job Veld op, hield deze onopvallend een ogenblik in de gaten en liet toen de heibaas bij
zich komen, en sprak korte tijd met hem.
De volgende morgen haalde de heibaas tijdens het schaften
Job Veld bij het touw, waaraan deze de hele morgen al had
staan trekken met geweld. En daar toonde de heibaas aan Job,
hoe dit touw boven met een dun draadje stopgaren vastgezet
was, een enkel rukje deed het touw vallen. En toch had Job
sinds zes uur als een bezetene met zijn hele bovenlijf meebuigend aan dat touw "getrokken". Job Veld kon evenwel gaan,
en loon kreeg hij niet!"
Rampjaar

1986

Na enige jaren het verval van Job aanschouwd te hebben,
werden in dit jaar de levende koppen van de leden van de vakgroep biologie bijeen gestoken. Veendams trots: Jobs illustere
knekels boden een te pijnlijke aanblik.
Job desintegreerde. Het leek wel alsof de zwakste luchtstroom het hele skelet uiteen zou doen vallen. Nader onderzoek bracht aan het licht, dat enkele botjes reeds verdwenen
waren. Onherstelbaarheid dreigde. De meer ervaren biologen
begrepen, dat het hier een cultuurhistorisch bezit van onvervangbare waarde betrof. Hun Job was een monument, zoals er
in de Veenkoloniën geen tweede was. Een enkele recent afgestudeerde bioloog wees tevens op het feit, dat het hier om een
zeldzaam Europees skelet ging, alsof van Job iets anders verwacht kon worden. Na een kortstondig beraad was de unanieme conclusie: Job moet naar de preparateur.
En toen is het misgegaan.
De preparateur, de in vakkringen alom gewaardeerde
Utrechtenaar Kemperman, meende te moeten vaststellen, dat
het hier om het skelet van een vijftigjarige man zou gaan. De
mededeling sloeg in als een bom. Maar anders dan Jobs
Oudtestamentische naamgenoot bleven de Job kenners gelukkig niet in treurnis terneer zitten. Zij zetten zich tot een onderzoek, dat zich in discrete stilte voltrok. Wij voelen ons verplicht
de resultaten van de "Zaak Job" hieronder te vermelden.
De Z a a k

Job

1 Rector Stokroos moest na diepgaand onderzoek in het
schoolarchief concluderen: Van Jobs skeletoverdracht geen
spoor.
2 Rector Oudenaarden, inmiddels met emiraat, raadpleegde
zijn geheugen en deelde mee zich te herinneren ooit eens
gelezen te hebben, dat het skelet afkomstig zou zijn van een
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negentiende eeuwse zwerver, die in Veendam dood was
aangetroffen.
3 De heer Daudt, wiens Historische Verkenningen de indruk
wekken, dat hij zijn "Jobke" welhaast persoonlijk moet
hebben gekend, moest toegeven, dat zijn beschouwing niet
op betrouwbare bronnen gebaseerd was.
4 Het Centraal Testamentarchief liet desgevraagd weten geen
testament van Jacob Veldt te bezitten.
5 Onderzoek in het Gemeentearchief van Veendam leidde
niet tot aanwijzingen, dat Jacob Veldt zijn lichaam ter
beschikking had gesteld van de wetenschap.
6 Het anatomisch laboratorium van de Rijksuniversiteit
Groningen, beschikt niet meer over de betreffende administratie, doch stelde, dat verkoop of schenking van menselijke resten niet is toegestaan.
7 Een inventarislijst van de school, uit 1872, waarin de gehele collectie van de Natuurlijke Historie is vastgelegd, maakt
melding van: "Een volwassen en een kleiner menschelijk
scelet".
8 De Hervormde Gemeente te Veendam kon bij het ter perse
gaan van dit boek geen duidelijkheid verschaffen omtrent
de graven van Jacob Veldt en Grietje Pabens.
De Hervormde Gemeente te Muntendam was duidelijker:
Noch Jacob Veldt, noch Grietje Pabens zijn te Muntendam
ter aarde besteld.
9 Nazaten van Jacob en Grietje als de familie Holman en
mevrouw Veldt-Grofsmid waren niet in staat schriftelijke
bewijsstukken van de mirakuleuze korpus-overdracht te
overleggen.
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Job t r a d op m e t Richard Oldenziel in
"Sisifus en de D o o d " op een feestavond van
de schoolclub in de jaren zestig,

De

waarheid?

We hoeven er geen doekjes om te winden: het skelet van Job
mit de oape is in opspraak gekomen. Voorheen Job met de
oape: wat is de naakte waarheid?
Nu slechts het artikel in de Winschoter Courant, de overlijdensakte en mondelinge overlevering de authenticiteit van
Jobs botten en gewrichten bevestigen, is de Zaak Job in een
precair stadium gekomen. Dat Job onder ons is geweest, is
hierboven voldoende aangetoond. Maar daarop spitst de discussie zich ook niet toe. Het is duidelijk dat de Zaak Job rijp
is voor een onderzoek tot op het bot. De meningen over Jobs
karakter en betekenis mogen uiteenlopen, vast staat dat het
aan hem toegedachte skelet generaties wp'ers een beter
inzicht in de bouw van het menselijk lichaam heeft gegeven.
Alleen al dat feit is het waard om Job in eerbied te gedenken.

In de jaren negentig
treedt de reïncarnatie
van Job met de Stichting
"Oude Mode" op.
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RHBS V e e n d a m 1918/1919; klasse I a.
Achterste rij: v.l.n.r. Hendrikus Hospers,
Pieter Bos, Johannes H . M . Roes, Reinier
O . Kruizinga, Hendrikus Knigge,
Everhard D a t u m a . 2e rij: Jan A . Brouwer,
H a r t o g C o h e n , H e r m a n de Boer. 3e rij:
Jaques A . Fijnvandraat, Z w a a n t j e
Dopper, H a r m i n a J. W a a l k e n s , D i e u w k e
B. Hartjens, m a r i e k e Bruininga, Regnera
A . H . D r e n t h , Fokko D e u z e . 4e rij: jantina
de Jonge, Hilko R. Knoop, H i n d r i k a F.
Kuiper, Hiessiena S. C a z e m i e r , Jeltje J.

Klassen

Keet

Vakjargon voor een bezigheid, die het midden houdt tussen
lol maken en herrie veroorzaken. In een rolverdeling met de
leerlingen als onderwerp en de docent als lijdend voorwerp.
In Veendam ook wel bekend onder de uitdrukking "op stoom
jagen ". Keet schoppen is Klasse(n)strijd.
Keet

schoppen

Keet schoppen was beneden onze waardigheid. Klas 3a deed
het wel, bij iemand die geen orde kon houden. Wij vonden dat
kinderachtig. Klas 3a was ook dommer dan klas 3b, zoals
iedereen zal bevestigen die het kan weten.
Wat deden wij? Op een dag kwam de conrector vertellen dat
we geen les hadden. Er was iemand ziek. Wij keken gepast
voor ons uit. "Je kunt wel zien dat dit een gymnasiumklas is",
zei de man, zelf klassiek geschoold. Hij had ongetwijfeld
gelijk. Maar het zat hem ook in de grootte. Onze klas bestond
uit zes leerlingen, zodat ieder een tweepersoonsbank voor
zich alleen had. Deze privacy behoedde ons voor het collectieve hoeragejuich dat 3a aanhief bij de ongesteldheid van een
leerkracht.
Wat deden wij dan? Vragen of het raam een eindje open mocht,
"omdat het zou opluchten". Vragen of de leerkracht een stukje uit de Odyssee wilde vertalen dat over "zich vermengen"
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T e k e n i n g : Jasper Savenije.

schoppen

ULO Veendam 1931.

ging. Superieur treiteren, dat was het. Maar keetschoppen?
Nee, dat deed 3a.
Sommige leraren deden het ook. "Nou, en hier hebben we dan
een proefwerk —als je het zo noemen mag— dat een goed
voorbeeld is van alles wat er kennelijk fout kan gaan bij een
toch zo eenvoudig werkje".
Gedurende het volgende half uur werkt hij alle fouten door.
Steeds vaker kijkt hij in mijn richting. Als hij eindelijk klaar
is, zegt hij: "Je hebt het wel begrepen, hè? Dat heb jij er van
gemaakt. Mijn God, jongen, hoe krijg je het voor elkaar?
Waar zat je verstand. Nou, zeg het eens! Waar zat dat verstand van je, jongen? Vergeten zeker, of heb je het niet
gemist? Dat lijkt me nog het meest waarschijnlijk. Hier", en
hij liet het vel los boven de bank.
HBS Veendam 1909.

"Gelukkig zijn er ook anderen", was het laatste dat ik die dag
van deze kindervriend hoorde. Dat was keet maken. Keet
maken door leraren. Die tijd is lang geleden. Wie nu klaagt
over normverval, lijkt zijn eigen jeugd vergeten.

ULO 1928.
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ULO 1934: Achterste rij: Mevr. Meisner,
Willi Visser, Chris Koch, Hr. Wieringa.
2e rij: Roelof ten Kate, Hemmo
Hemmes, Jans Kanning, Hendrik
Eenjes, Marius Jonker, Bijlholt, Echbert
Kloosterhuis, Mevr. Wieringa.

3e rij: Dirkjan Meijer, Brommet,
Corri Wiegman, Annie Schenkel, Bijl,
Grietje Kraan, Pronk, Jan Hendrik
Nieboer. 4e rij: Pronk, Ida Smid,
Sillius, Lamain, Geziena Leeuweke. 5e
rij: Wolter Olthof, Roeli de Lange.

Examenklas ULO 1931:
Achterste rij: nico Koeneman,
Egbert Kloosterhuis, Maarten
Jonker, Derk Venema. 2e rij: o.a.
Greta Savenije, Hr. Nagtegaal,
Alida Niemeyer. 3e rij: Gerard
Han e kamp, Chris Bodewes,
W i m Waiters.

MULO 1955: Achterste rij: o.a. Stutvoet,
Klazientje Oldenburger, Geesje Doff, letje
Schilderink, Rilde Huizinga, Harm
Panneman, Hr. A. Vondeling, André Drok,
Hendrik Zuidema, Freerk Bakker, Jan
Beerta, Gerlof Heeg. 2e rij: Ina Brouwer,
Leo Koolhof, Rudolf Dreesman. 3e rij: o.a.
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Pieter Freerk Bentum, Alie Broekema,
Ankie, Schipper, Ina Akkerman, Greetje
Veenhoven, Anna Slim, Meta van
Guldener, Anne Oldenburg, Jacob van de
Scheer. 4e rij: Jan Kruit, Harrie jonker,
Tonnie Tjabbes, Frits Drok, Chris
Lammers, Jan Egges.

Eindexamenklas HBS 1946. Achterste rij:
Bernhard Schmidt, Herman Edens, Winy Dost,
Doeko Goosen, Theunis Nauta. 2e rij: Otto
Hoogkamp, K.K. Lafertu, Arend Wever, Willem
Takens, L.F. Bock. 3e rij: Anna Bakker, Engel
Boerma, Dineke Holthuis, Gerardus Korfage,
Maria Wortmann, H. Dalman, Tity Nieboer,
Wubbo Eerkens.

ULO 1961 klas 2d: Achterste rij: Gerda
Dijkgat, Matty Bettenbroek, Gea de
Vries, Alie Tonkes, Gerda Hoepman,
Fenny Mik, Lida Broekema, Ina
Daniels. 2e rij: Ina Hut, Hr. Veenstra,
Atelien Ritsema, Jaap Mulder, Heyo
Smit, Geert Kaspers, Roe If Dekens,
Mevr. Olthof, Gepke Ploeger, Lammie
Kuiper, Henriet Meerman. 3e rij: Janny
Hendriks, Ina Leidekker, Alie op de
Dijk, Dita Veenhoven, Marjo Hagting,
Ria Pot.Corrie Wijngaard, Tineke
Heeres, Meta Dusseljee. 4e rij: Willem
Eilkes, Klaas Geertsema.

Klas gymnasium 3 (1960) van het
Winkler Prins Lyceum: Achterste
rij: Bé Meiborg, Hans Hölscher. 2e
rij: Tonnis Smit, Johan Smilde,
Freerk Bentum, Ben Ploeger, Mevr.
J.F. Oudenaarden-Pol, Bernhard
Smilde. 3e rij: Jeanette de Graaff,
Piet Windt, Eddy Tjaberings,
Evelyn de Roos, Henk Smit Anton
Swart, Martie van Halteren. 4e rij:
Hans Joenje, Ineke ter Heide, Rob
Vleesblok.

U L O klas l a , 1961: A c h t e r s t e rij: Johnny W i n d t ,
G e r r i t v.d. Brink, T h e o Engelkens, Paul
Schuiten, H u u b van W o e r d e n , Bé H o l m a n , Koos
Prins, Jan Boer, Rieks Erents. 2e rij: H r . M e t e r ,
Jan O l d e n b u r g e r , Christa de G r o o t , Ina W i n d t ,
W i l l e m Bos, A r e n d Sijtsema, A r i e Girbes,
N e t t i e de V r i e z e , M i a Kassens, Joop Rengers,
H r . W i e r i n g a . 3e rij: A r e n d Sterenborg, Fenna
de W i t , A n n e k e de G r o o t , Ina W e s t e r s , Ina
Dontje, Alie Mulder, T i n e k e Bolhuis, W e n n i e
Nanninga. 4e rij: A n k o B r o e k e m a , W i l l i e
G r ü b e n , B e r t Feiken, Jan N o r d e r .

W i n k l e r Prins Lyceum klas l b (1967):
A c h t e r s t e rij: H r . Graper, Evert-Jan t e r Borg,
Erwin Schansema, H e n k S t i e k e m a , H e n k T r i p ,
A d Bus, Freek Meyers, G e e r t Olsder, M a a r t e n
Sterenborg. 2e rij: Koosje Meiborg, Robert
H a a n , Janny Raatjes, G r e e t j e Jager, Janna
Alvering, W i e s j e W i e r s , R e m m e l t Nieboer,
W i l h e l m i n a H e e r e s . 3e rij: Erik Kriegsman, Joke
van Eden, Marijke Schmidt, Rien Elema, W i m
Visser, A n j a K o r t , Jan Bartelds, G r e e t j e Plat,
H e r m a W o r m g o o r , G i n a Beisterveld.
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T o n e e l g r o e p o.l.v. Marcel
Schrage en Cees van D a m ,
1977.
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K l a s H 3 c , 1984-1985:
A c h t e r s t e rij: Jan U i j e n , Erik M e y e r , Erik
N i e b o e r , Arnaud Kappe. G e r t M e i b o r g , Jan
Menting, Cecile de Ruiter, Monique
Schuur, Ineke van d e r W e g , Johanna
Mulder, P e t e r T r a a s , N a t h a l i e van
Poelgeest, A n d r é Stuit, Yvonne de W i n t e r ,
P e t r a Moget, Marjon Vrielink, Johanna
Visser, D i a n a van d e r W e r f . 2e rij: Jaap
M e e r b u r g , M a r t i n Mastebroek, Paul W U s t ,
Frans N o m d e n , Danielle Lazonder,
M a r i k e n van G e e l , F r o u w k e Schreuder,
Ciska van Roosmalen.

Klas H 4 1988-1989: Achterste rij: Ronald Teunis, EvertJan S m i t , T i n e k e V e e n , B r i t t a S w a r t , Andie Lieben,
Bertie v. Muscher, D o u g B r i g h a m . 2e rij: Daniela C u h n a ,
Simone Teunissen, K i m Scholte, Esther S m i t , Marielle
Hilgersom, P e t r a O u d e g e e s t , Edith Kuiper, Robijn
G o r d o n , José Nolla Juan.

Tekening: Jasper Savenije.
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Afscheidsbijeenkomst van
rector Dr. P.C. Oudenaarden
(1983).
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De laatste schooldag van ULO
directeur W.A. Veenstra (1963).
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Geschiedenisleraar
H. v.d. Veen, afgevoerd naar...

Een treurig ogend begrip, dat nochtans aan
sombere gevoelens geen recht doet, althans
waar het de leerlingen betreft.
Laatste les van het schooljaar: apekooi!
Laatste les van de schoolloopbaan: stunt- en vliegwerk.
Laatste les van het schooljaar voor docenten: diep verlangen
naar het absolute einde.
Allerlaatste les voor scholieren: inpakken en wegwezen.

...de brandweerauto
(examenstunt 1966).
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Leerlingen voeren hun
leraren als slaven mee

Conrector G. Mulder in
'English style', 1978.

1974.

Afscheidskado van de leerlingen van
m4end3(l975).
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REVOLUTIE OP SCHOOL
Examenstunt 1981.
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En toen was er een waterslang...

1978.
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De playbackshow van 1984.
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Stunt 1988: ' D o c e n t e n
krijgen ontbijt op b e d . . . '
D e stuntcommissie
schonk de c a m c o r d e r
w a a r m e e de opnames
w e r d e n g e m a a k t aan de
school.

Eindexamenstunts laatste schooldag
Gemeenschap <ïtM.i
kunnen nmntknitK
hart vaküfilie vieren,
»an al %ei et pen micntÏI|J «ilII ét M hlMtlpWIJ»»i hel 1

ititlet: l a hCl Mhv-

nieuwe eigen spuriseklcti »an de Ki(j
Winkler Prins officieel geopend Voor
hei ee«t sinds jaren *on het Icertingeulcam met 2-1. Tijdens de achtkamp bestreden 28 teams bestaande
uit leerlingen en leraren el taai bij onder
- het i
cke
de lu

In de luchtballon: h e t afscheid
van rector W . F . Stokroos
(augustus 1990).

JÜ*i

•

WW ftW *W
D e laatste schooldag van conrect o r F.J. K a m m i n g a .

Examenfeest 1991
Conciërge G . A k k e r m a n
geboeid afgevoerd.

m m iff

Het eerste gebouw links, de latere
muziekschool, was oorspronkelijk
school voor "Lager Voortgezet
Onderwijs", later MULO aan de Jacob
Bruggemalaan.

MULO-LIED
In "t hart i
Veendam staat de Mulo School
Zfj brengt ons verdriet en zij geeft ons veel jool.
Wij leren en blokken en pompen ons vol
Met allerlei dingen, je hoofd wordt je dol
Van mit nacb und ncbst en van auszer en aus.
Van good bye en sorry, a home is geen house,
Van a, b en c en van x, ij en z.
Het lijkt wel heel moot. maar het is lang geen pret.
Ons boek spreekt van stamper, meeldraad en vrucht
Een ander weer leert ons de drukking der lucht
De bergen van Spanje, de loop van de Rijn
D e herkomst van vis en Bourgondische wijn
W e slaan ons er meestal wel moedig doorheen
Maar soms zijn de leraren toch niet tevreen.
Dan brengen we lelijke cijfers naar huis
En brommen de ouders, o wee. wat een kruis.

Meer Uitgebreid Lager Onderwijs,
tt^^s^f4^^apiste:rf:
vakken, naast die van het lager ondeiï&iJifdÉ'hthaerne teilen,
wiskunde en de handelsvakken.
>. 3
Onderwijsvorm met een enigszins ondoorzichtig vërlëdeihfi /•?
doch met docenten, wier lessen zich kenmerkten door een
grote mate van helderheid.
H l

De wreedheid van Alva, de moed van Piet Hein
D e Prins van Oranje en Rembrandt van Rijn
W i j kennen de namen van helden der zee.
De voorwaarden van de Westminsterse vree.
Wij krijgen, gelukkig, een uur gymnastiek
't Is brug of de springplank, de bal of rhythmiek
En zomers een reisje, we gaan allen mee
Naar Friesland of Drente, naar bos of naar zee.
Maar cind'lijk dan gaan we voor 't laatst in de rij.
Dan lijn w e gelukkig, we voelen ons vrij.
W e zoeken naar werk en zijn echt in ons sas.
W a n t nu komt 't diploma ons vaak goed van pas
Wij rijn dan vergeten het werk en de Straf
Zijn dankbaar voor al wat de Mulo ons gaf
En stemmen van harte mee in met deez' zang
H o e r a ! voor de Mulo — zij leve nog lang.

MULO
(= meer uitgebreid lager onderwijs), in Nederland een
schooltype dat werd gesticht op grond van de Lager
Onderwijs-wet van 1857. Bij de Schoolwet van 1920 werd de
naam officieel gewijzigd in ULO (=uitgebreid lager onderwijs), maar de oude naam bleef daarnaast in het spraakgebruik bestaan. Het is van oudsher een school geweest die
een algemeen vormende opleiding verschafte (onder andere
voor moderne talen, wiskunde en handelskennis) ten behoeve
van degenen die lagere en middelbare functies in de maatschappij zouden gaan bekleden.
Verder bood het een basisopleiding voor wie later een hogere
beroepsopleiding wenste te volgen, zoals de kweekschool
voor onderwijzers (pedagogische academie) en dergelijke.
Op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs van 1962
("Mammoetwet") is het ULO met ingang van 1 augustus 1968
opgegaan in het MAVO, met vergelijkbaar programma. De
laatste MULO-examens werden in 1971 afgenomen."
"MULO

Aldus de Grote Winkler Prins encyclopedie.
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Leerlingen van de MULO ptm. 1918.
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D e schoolbevolking van de
H e r t e n k a m p U L O in 1941.
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Een klas m e t de H r . Sandjer naar
Paterswolde in 1928.

'ft
1930. Schoolreisje m e t de heer en
m e v r o u w V a n Lunsen naar A m e l a n d .

Gesticht op grond van een wet van 1857. En... pats, het wakkere gemeentebestuur van Veendam greep de mogelijkheid
om het volk te ontwikkelen aan en kwam rond 1860 met een
schooltype, dat voldeed aan de wet van 1857.
"We vieren het jubileum dus te laat", kan de verontwaardigde
reactie van menig oud-leerling zijn.
Zo is het eigenlijk ook weer niet, want de "School voor
v(oortgezet)en ULO. ..", zoals de officiële naam hier luidde,
had niet dezelfde structuur als de ULO-school zoals de oudere
reünisten die hebben gekend.
Ze bestond namelijk slechts uit twee klassen en het was een
voortzetting van de vierde klas van de lagere school, die uitgebreid werd met onder andere de "Fransche Taal". Het laatste sprak kennelijk zo aan dat de ULO-scholen tot ver in de
jaren dertig nog vaak "Franse School" werden genoemd.
Voor een deel werden de lessen van de v. en ULO-school
gelijktijdig gegeven met de lessen van de gewone lagere
school, want in de vergeelde papieren vinden we, dat "de
Fransche lessen bij den winter in den avond, en bij den zomer
in den morgen voor den tijd der dagschool dienen te worden
verzorgd". Vroeg opstaan, jongens, want de emancipatie was
in die tijd nog niet erg ver gevorderd in Veendam.
Tot de tweejarige cursus werden, nadat "middels een examen
blijk was gegeven van voldoende vorderingen", alleen jongens toegelaten. Dat examen werd eens per jaar afgenomen,
maar in 1870 verzoekt het hoofd der school, Boerma, de Raad
der gemeente om de verordening van 1863 in te trekken, om
ook jongelui die naar Veendam verhuisd zijn, alsnog de gelegenheid te bieden het toelatingsexamen af te leggen. Boerma
kreeg zijn zin!
Van kauwtabak

en

kwispeldoor

Ook eenjaar later kreeg hij zijn zin toen van hogerhand min of
meer een kant en klaar voorstel kwam om leerlingen van de
zeevaartschool tot de Duitse lessen aan zijn school toe te laten.
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H e t ULO-elftal versloeg, een kleine zestig jaar geleden, de echte
voetbalclub " B e n e d e n O o s t e r "
aan h e t Egypteneind m e t 2 - 1 .

Boerma in de gordijnen! In nette bewoordingen veegde hij dit
—in zijn ogen— welhaast obscene voorstel van tafel. Stel je
voor, zijn leerlingen in de lessen tesamen met het zeemansvolk uit de Kerklaan? Nooit! Dat was voor de goede man
onbespreekbaar. Niet alleen wees hij op het verschil in leeftijd van beide categorieën leerlingen, maar ook duchtte hij het
verschil in gedragingen, waarbij hij fijntjes wees op het roken
van
pijpen en sigaren en het voor zijn gevoel volstrekt niet passende gebruik van kauwtabak en kwispeldoor tijdens de lessen. Boerma voorzag de opheffing van die lessen voor zijn
leerlingen en hij overtuigde de gemeenteraad van de juistheid
van zijn inzichten. Het voorstel werd ingetrokken. Geen
tabaks- en andere geuren des zeemans in de school aan de
Nieuwe Laan, waar het v. en ULO kennelijk gedijde. Er
kwam, weliswaar mondjesmaat, geld beschikbaar voor
nieuwbouw.
Nieuwbouw

a a n de N i e u w e

Laan

Een raadsbesluit uit 1879 leert, dat: "De post van uitgaven der
begroting voor het stichten van een nieuw gebouw voor de
school voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs wordt verminderd met f 3.000,-". Driejaar later, werd besloten over te gaan
tot een uitbreiding van vier tot zes lokalen.
Het gebouw bleef bestaan, huisvestte onder andere de
Normaalschool voor onderwijzers en tot in de jaren zestig
bood het onderdak aan de muziekschool.
Maar op 14 april 1916 werd de laatste schoolvergadering van
het v. en ULO in de school aan de Nieuwe Laan gehouden.
De verhuizing naar de Hertenkampstraat is in zicht en op
15 juni wordt het majestueuze gebouw in gebruik genomen.
Onder voorzitterschap van het hoofd, Veeneklaas, wordt
onder andere vastgesteld, dat in de nieuwe school voorlopig:
'De leerlingen zullen in- en uitgaan in rijen, klasgewijs onder
toezicht van hun onderwijzer". Dat voorlopig lang kan duren
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In 1933 m a a k t klas 2 van de U L O een schoolreis naar de
Friese m e r e n .
Achterste rij: G . W i j s b e e k , W . van d e r Borg,
T . Kloppenborg, A . Spelbrink, L. Koers, P. Blanke. 2e rij:
A . Spelbrink, H . Hollemans, E. Huizinga, G . G o r t ,
W . U d e m a , R. van d e r Vlag, J. Pot. 3e rij: H r . van Lunsen,
H . Schenkel, C . N i e b o e r , J. Stant, Fr. Bos, K. Naghtegaal.
4 e rij: Chauffeur, M. Hesse, W . Vos, G . D e k k e r , G . K a m p ,
j . Tijdens, R. Eikenberg, G . Schuur.

D e z e kleding k e r m e r k t de meisjes
van de 3e klas in 1935 tijdens de
gymlessen.

A c h t e r de school w e r d e n M e v r .
Meisner en de heer W i e r i n g a vele
malen m e t klassen vereeuwigd
(hier m e t U L O - k l a s in 1938).
A c h t e r s t e rij: H e n k , A l b e r t S l i m ,
G e e r t S m i t , G e e r t Pentinga, Edo
Stukje, Jan Reurich, Bé H o e t j e r ,
Machiel t e n K a t e , G e e r t de Boer.
2 e rij: Fina Landeweer, M i n a S m i t ,
Nelly Loppersum, Sieka Mulder,
Roelie Schiphuis, M e v r . Melssner,
D i r k j e D e k k e r , G r i e t j e van d e r
Struik, Stieni K r o o n , Allia te V e l d e ,
H r . W i e r i n g a , Niessie P a n m a n ,
D i n e k e Holthuis. 3e rij: Snijders,
Kees B o u w m a n , Klaas M u n t e n d a m ,
Johannes van d e r Berg, Roelof
H e m m e s , Jan Feiken. 4e rij: o.a. Jan
de Boer, A d d i e Kamphuis, Fré
Toxopeus, de H a a n .

In 1932 o n d e r n e e m t het
hoofd d e r school de H r .

Nagtegaal een schoolreisje
m e t eindexamenkandidaten.

blijkt uit het feit, dat deze procedure tot 1965 bleef bestaan!!
Vanaf die tijd mochten de leerlingen ook gebruik maken van
de voordeur.
Maar dat terzijde.
Ook werd de surveillance op het schoolplein ingesteld. En
sindsdien liepen de onderwijzers, in een tempo dat overal ter
wereld hetzelfde is, van links naar rechts op het plein. Als
door een onzichtbare hand gedirigeerd keerden ze gelijktijdig
om en liepen van rechts naar links tot het metafysische bevel
hen weer in tegengestelde richting dwong.
Jacques

(Sr.
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1916. Het is oorlog, maar de schoolreisjes gaan nog door. Er
wordt gespaard: f7,50 voor de grote reis naar 's-Gravenhage
en 3 cent per week door de kleintjes voor een uitstapje naar
Paterswolde.
Uiteraard verandert het onderwijs ook inhoudelijk en in 1917
verschijnt "Jacques est dans Ie pré" in Veendam, het monumentale symbool van de ULO en hij blijft er generaties lang
met zijn "cheval".
Het onderwijs leunt nog sterk tegen het lager onderwijs aan,
maar de eisen worden hoger en ook het aantal vakken wordt
uitgebreid.
Langzamerhand ontwikkelt het ULO zich tot een zelfstandig
schooltype, dat naast veel aandacht voor de talen een open
oog heeft voor de eisen van de praktijk. Met name geldt dit
voor de kantoorpraktijk.

7 14 ÏI ••. .

,.,.>» ; » > .
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1939
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Flower power in W i l d e r v a n k .

Nostalgie

Het idealiserend terugverlangen naar wat geweest is.
Een verschijnsel, dat zich onder de oud-leerlingen van de
"Winkler Prins Scholen" eenmaal in de 25jaar in verhevigde
mate kan aandienen.
Nostalgie
Wij waren jong, ons haar was lang en wij reden op brommers
met heel hoge sturen.
En de wereld was van ons.
Nu zijn wij niet zo jong meer. Wij rijden in auto's.
Wij schrijven geen gedichten meer.
Maar toen! Toen! Toen! Toen!
Toen ontwikkelden wij ons in een duizelingwekkend tempo.
Wij werden elke dag wijzer, elke dag grootser.
Voort moesten we, voort!
Veendam in de jaren zeventig.
Café Padtje!
Duister hol en toevluchtsoord. Wie eens in Padtje kwam,
kwam er nooit meer uit. Ze zitten er nog, heb ik me laten vertellen. Ik ben er als door een wonder tijdig uitgekomen. Met
nog steeds een zwak voor verlopen en verlaten.
De jaren zeventig.
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Fietsoriëntatietocht.

Oriëntatierit met brommers
(zonder helm).

Wdbfliffgf èMmeJtli'J

'Padtje'.

Rock'n roll.
Crosby, Stills, Nash & Joung.
"Almost cut my hair"
In Top Pop werd nog live gezongen. Niks clips!
Wel kampen, ook toen al: smalle versus wijde pijpen. Puch
versus Kreidler.
Ik ben behept met een zeer selectief geheugen, maar nostalgie? Vaag.
Zo koester ik nog dat heerlijke, meeslepende gevoel van een
totaal gebrek aan verantwoordlijkheid. Er werd voor ons
gezorgd.
De kwam in 1972 naar Veendam. 13 jaar. Chroesjtsjov sterft.
Den Uyl presenteert een links schaduwkabinet. Niets van
meegekregen.
Wel: Ajax wint op Wembley de Europacup. 2-0 tegen
Panathinaikos.
Veendam in de jaren zeventig.
De Barrage! Danspaleis van de Lonkende Zonden. Wij zochten en wij vonden niets. Elk weekend weer. Discotheek De
Leegte. Hadden wij dan niets beters te doen?
Nee, dat hadden wij niet.
Winkler Prins.
Gebouw C: op het hoogtepunt van mijn onvolwassenheid
daar begonnen.
"MAVO maar proberen" luidde het advies na de test op de
lagere school. Dat was niets te veel gezegd.
Salt-akkoord, Watergate. Er begint iets te dagen.
De geschiedenis haalde ons ook toen al in: Andreas Baader en
Holger Meins worden opgepakt en Arabische terroristen rich-
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"Wij waren jong, ons haar was lang en wij
reden op brommers met heel hoge sturen."

ten een bloedbad aan in het Israëlische kamp tijdens de
Olympische Spelen in München.
En West-Duitsland wordt, godbeterehet, wereldkampioen
voetbal in Brussel.
Heizel.
En mijn vader kreeg zijn eerste hartinfarct bij mijn rapport in
de derde klas.
Lui, lui, lui.
Nee, dat is niet waar. Wij waren tenslotte druk doende om ons
maatschappelijk te oriënteren. Voor grammatica rijtjes of
bodemlagen hadden wij geen oog of oor. Wij discussieerden.
Ik weet niet meer waarover. Maar het scheen ons toen zinvol
toe.
Vietnam-akkoord, het eerste kabinet Den Uyl treedt aan, de
junta in Griekenland valt. Hoop!
Allende vermoord. Weg hoop.
Voort, voort!
Blijven zitten, ook dat nog.
Kwam dat even goed uit! Meer tijd, meer tijd!
Een gratis advies, jongens en meisjes: doe niets in de eerste
drie, vier jaar. En blijf vooral zitten. Er zijn belangrijkere dingen. De weet niet meer precies wat voor dingen, maar ze zijn
er. Daarna gaat alles vanzelf.
Zie: daarna HAVO. Vanaf dat moment tamelijk begaafd.
Volwassenheid, mazzel en veel bluf. Zelf verzonnen boek op
de leeslijst gezet. Ik wist alles, want ik had het zelf geschreven. In mijn hoofd. 'Het land van de blinden' heette het. Al
gevonden, meester X? De man moet inmiddels radeloos

71

" " ^ r E R I E VAN ECONOMISCHE ZAKEN

uitreiking
bonkaarten

PERSONENAUTO S/BEN7.INF Hch, gewicht

Wmm

ten behoeve van de rantsoenering van

WPP

motorbrandstoffen

êMêrn

voor het wegverkeer

.8Eö*«NE-

gerantsoeneerd.

met

Ë§ÉjïP

iÊSt
IBpiPf^fe^apiP;

weg-verkeer worden

?°^:™z»ioZ2iv::?r **-«» - - ~ « « -

het bezit zijn van de «ttte L « * ? i ^ S * £ — ^
™ M die In
V 0t
produkten'voor^n v i l e ^ a adre» t " "T*™*"
"
**«"»'•
«ode. die dezer da*", t, bn a^ , 1
H *««• *.»*» m mer e» eategoriekaart"). Hiervan ÏÏn '

&
hf

(

"

^ ** n O D m e n " * • ™»ehtiSi„g5.

ST»; *^?=^== =

geworden zijn.
Nixon exit, Solzjenitsin idem. Olieboycot, Anjerrevolutie.
Hölzenbein laat zich vallen over een Nederlands been.
En de liefde. Ah, de liefde!
Veel, vaak en hevig verliefd. Ik herinner mij T.
T. was niet van deze wereld. Zij kwam afgedaald van de
Olympus om een aardse geliefde te zoeken. En koos mij.
Mij!
Tegen zoiets groots was ik niet bestand. Dat werd dus niks
metT.
Van anderen kan ik mij zelfs de initialen niet meer herinneren.
Maar jullie waren allemaal fantastich!
En nu is er dan voor eens en altijd C. Ook van de Olympus
afgedaald, maar nu om te blijven.
Nee, Cjjvas geen schoolliefde. Zat wel op de Winkler Prins,
dus moest het er eigenlijk wel een keer van komen.
Leerschool der liefde.
Verder nog iets geleerd? Een basis, 't zal wel. Veel slechte
docenten, dat ook. Pas veel later ontdekt dat bij Bredero de
Nederlandse literatuur niet eindigt maar juist begint.
Ah, zoveel ontdekt daarna. Laat, laat!
Ander onderwijssysteem. Dat vonden we toen ook al.
Het levïn, jongens en meisjes, begint na vieren!
Laatje niets wijsmaken.
Klucht van de koe!
Niets mocht. De Obersturmbannführer, zwaaide de scepter.
* Wij hadden nog niet zoveel historisch besef. Trouwens,
Auschwitz: nooit iets over gehoord op school. 1600: Slag bij
Nieuwpoort.
Nieuwmarktrellen, Saigon valt, Suriname onafhankelijk,
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Francien Prins deelt
gecensureerde schoolkranten uit op de
Promenade.

Molukkers gijzelen.
Franco sterft.
Voort, voort!
Niets mocht. Dat lieten we ons geen twee keer zeggen!
Kritische schoolkrant haalde niet eens het eerste nummer,
hoogoplopend conflict over te realistisch decor van cabaretprogramma: schoolmuur met schuttingtaai. 'Nixon' meteen
hakenkruis voor de 'x'. Mocht niet. Ouders in de zaal.
Historisch besef. Maar wij weken niet voor terreur!
De voorstelling wel.
Wij weken niet. Voor niets en niemand. Dachten wij.
Na de school, jongens en meisjes, zul je wijken. Huis, baan,
partner. Verantwoordelijkheid. Spel maar vast. Doe nu snel
de dingen die belangrijk zijn, nu het nog kan! Spijbel, ga naar
Padtje (bestaat dat nog?), doe alles wat ze je verbieden, en
bedrijf de liefde met iedereen en overal!
Maar vrij wel veilig.
Dat - ha! - hoefden wij toen nog niet. Niet altijd, tenminste.
Ondertussen: Lockheed, CDA, Soweto, Mao dood.
Ulrike Meinhof pleegt zelfmoord.
Moord, riepen wij in koor.
Veendam in de jaren zeventig.
Ik kom er nog regelmatig. Mijn ouders zijn er blijven hangen.
Maar ik zweer: nooit meer terug! Biedt mij vetbetaalde banen
aan en kapitale huizen: nooit!
Wij, we wilden weg. Zoveel wisten we. Wij wilden de wereld
in om nooit meer terug te keren. Wij wilden naar Amsterdam
of Kwalalumpur, wij wilden wereldburgers zijn. Te laat, te
laat! Huis, baan, vaste partner.
Daar schijnen ze tegenwoordig al op school mee bezig te zijn.
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Stumperds. Wij, kinderen van de jaren zestig en scholieren
van de jaren zeventig, wij waren daar in het geheel niet mee
bezig. Wij waren zwervers en wij hoefden geen huis, wij
waren struikrovers en wij hoefden geen baan, wij waren vrij
en wij hoefden geen partner.
Nostalgie? Ja hoor, daar komt het weer.
Ik schreef toen over van alles. Gewichtige zaken. Maar nooit
ging het over het verleden. Ik schreef over wat komen zou.
Zou moeten komen. Voort moest ik, voort!
Laat dit genoteerd zijn: dit eens maar nooit weer. Nooit schriji
ik meer over mijn schooljaren. En als ik later heel erg
beroemd ben —voort, voort!— mag niemand dit tegen mij
gebruiken. Laat dit materiaal niet in handen vallen van
kwaadwillende biografen. Dit ben ik niet. Ik kijk niet om.
Voort, jongens en meisjes, voort!
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Onderwijs

Het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elemantaire en uitgebreide kennis en
kunde, door daartoe aangestelde, bevoegde leerkrachten, aan
afzonderlijke of daarvoor bijeenzijnde (jonge) personen.
Te Veendam immer uitgeoefend volgens de zeventiende eeuwse wijsheid: "Maakt medicijn niet totfenijn "
De cabaretier Fons Jansen: "De school is er om kinderen van
de straat te houden". De zaal grinnikt, lacht uitbundig en
applaudisseert vervolgens langdurig. Simon Carmiggelt zegt
het nog treffender: "De zag dat dit geen leraar was, maar een
acceptabel mens."
Maar onderwijs is niet alleen een bron van stil vermaak en
verdrongen ergernis, ook van maatschappelijke kritiek.
In alle toonaarden wordt het bezongen: het onderwijs van nu
is niet meer van deze tijd. Zo klonk het in 1960, in 1970, in
1980 en ook nu, in 1990, en in 2000, en altijd!
Onderwijs holt achter de feiten en zichzelf aan.
Onderwijs is als een wassen beeld: statisch en immobiel, een
replica van zichzelf.
Toch is de werkelijkheid iets genuanceerder. Er is in het
onderwijs sinds 1960 wél degelijk wat veranderd.

Frontaal onderwijs.

Straatbeeld eind jaren vijftig.

Veranderingen in het onderwijs hangen namelijk nauw samen
met wijzigingen die in de loop der jaren optreden in visies op
mens en samenleving
Ook onderwijs ontkomt niet aan de invloed van trends; richtinggevende veranderingen in de samenleving. Onderwijs
verandert als de tijdgeest verandert.
x
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In de jaren vijftig, toen de jeugdcultuur zich manifesteerde in
de Rock and Roll, was het voortgezet onderwijs weer teruggekeerd naar het vooroorlogse standenonderwijs met
ambachtschool, huishoudschool, ULO, HBS en gymnasium.
Kennisoverdracht domineerde, hoe meer hoe beter.
Toch waren er voorboden voor veranderingen.
Onderwijskundige veranderingen die eerst uitkristalliseerden
in de jaren zestig.
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Deze jaren waren in maatschappelijk opzicht roerige tijden:
Damslapers, Provo, Vietnamdemonstraties, Revolutionaire
geluiden alom. Harmonie moest plaats maken voor polarisatie. Gezag verloor hoogte ten gunste van maatschappelijke
democratie en emancipatie.
Het voortgezet onderwijs volgde met de Mammoetwet.
Onderwijskundige wijzigingen met als kernthema's de determinatie in een brugperiode, individualisering in de bovenbouw door de vakkenpakketkeuze en schaalvergroting door
externe democratisering. Het onderwijs was niet langer een
ivoren toren, maar werd een glazen huis.
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Rond 1975 was het echter allemaal anders.
De oliecrisis bracht een niet meer mogelijk geachte economische recessie. Het zou nooit meer worden zoals vroeger. Een
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Practicum scheikunde anno 1990.

grauwsluier overheerste het denken en doen.
Op de deining van de richtinggevende ideeën van toen werd
het onderwijs gezien als een wondermiddel tegen alle kwalen
van de samenleving. "Onderwijs kan de samenleving veranderen", was het credo. Onderwijs als breekijzer voor maatschappelijke wensen van spreiding van kennis, kapitaal en
macht. Gelijkheidsideologie als trend en de school als begeleidingsinstituut. Leren moest ook leuk zijn.

Tekening: H.J. Heit.
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In de tachtiger jaren slopen de post-industriële fase en het
computertijdperk de samenleving binnen.
Nieuwe trends kondigden zich aan.
Hernieuwde economische groei manifesteerde zich in een
nieuwe zakelijkheid. Kennis werd weer macht; kwaliteit en
selectie een noodzaak.

SK w » s g e « t eew R K r w IN V.
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Naast herwaardering van kennis en kunde, deden decentralisatie en deregulering hun intrede. De overgang van een vertegenwoordigende naar een deelnemende democratie betekende meer autonomie aan de basis.
Zorg voor de omgeving, oog voor de kwaliteit van het leven,
een toenemende individualisering en een sterk veranderende
rol van de vrouw, andere samenlevingsvormen naast het
gezin, zagen het licht.
Deze en vele andere componenten van een veranderende tijdgeest deden hun invloed gelden op het onderwijs. Daling van
de huwelijksvruchtbaarheid bracht ontgroening en vergrijzing.
Cultureel pluralisme manifesteerde zich in een multi-etnische
samenleving. Internationalisering kreeg een Europese impuls.
Een breuk met het verleden of toch slechts het geleidelijk
inschuiven in een ander cultuurpatroon?
Het onderwijs volgt maatschappelijke trends.
Met vertraging, dat wel. Onderwijs is onderwijs is onderwijs.
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Informatica, een nieuwe trend.

Behoud is sterker dan vernieuwing. Ouders worden mondiger: onderwijsconsumenten die waar voor hun geld verlangen. Een zo hoog mogelijke en zo goed mogelijke opleiding,
gericht op duidelijke carrière-mogelijkheden voor een betrekkelijk gering aantal kinderen.
Leerlingen eisen een meer persoonlijke benadering. Door de
atomisering van de samenleving, toenemende emotionele
instabiliteit en onthechting wordt de school meer en meer een
tweede opvoeder.
Lesrooster: het spoorboekje van de RSG
Winkler Prins in 1991.
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Na de reorganisatie van het basisonderwijs en het hoger
onderwijs is nu het voortgezet onderwijs aan de beurt.
Schaalvergroting en daarmee toenemende massificatie is kennelijk onontkoombaar. Rendementsverhoging en kwaliteitsverbetering worden geëist. Decentralisering en budgetering
moeten een grotere autonomie van de scholen mogelijk
maken. Kan een school dit aan?
95
Onderwijs heeft gelukkig van nature veel interne stabiliteit.
Het deint niet mee op de grillige golven van de mode of de
politieke waan van de dag. Daarvoor is onderwijs een te fundamentele component van ons cultuurpatroon.Toch begint er
een verontrustende spanning te ontstaan tussen de kerntaken
van het onderwijs: cultuuroverdracht, individuele ontplooiing, beroepsvoorbereiding, ontwikkeling van talent en
bevordering van de gelijkwaardigheid der ongelijken.
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Grootschaligheid.

Zullen de jaren negentig opnieuw weer meer van hetzelfde
bieden of zal in een komende ontplooiïngssamenleving de
aandacht meer worden gericht op het bewaren en bewaken
van het culturele erfgoed, op het zinvolle verband tussen verleden, heden en toekomst?
Zal er meer aandacht zijn voor het eigentijdse eigene en het
eigentijdse andere? Zullen de humaniora zich handhaven
tegenover de arrogantie van de technologie? Zal het onderwijs de mogelijkheid worden geboden zich blijvend te kunnen
oriënteren op waarden die richtinggevend dienen te zijn voor
de culturele identiteit van jongeren: vrijheid in verantwoordelijkheid, individuele ontplooiing in solidariteit en tolerantie in
pluralisme?
Onderwijs in evenwicht met een samenleving op zoek naar
een nieuwe oriëntatie en hechting. Dat vindt o.a. plaats in de
relatie leerling-leraar. Deze relatie mag niet worden ontmenselijkt.
Morgen zal de waarheid anders zijn. Maar morgen begint
vandaag. Ook in het onderwijs.
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Propaganda-avond op 18 januari 1957 in de kleine zaal van
Veenlust.
Teun Rozenveld draagt voor
uit "Erlkönig" van Goethe...

Verhevenheid waarop iemand gaat staan, die voor een
publiek optreedt. Jarenlang de plaats, die was voorbehouden aan docenten ten einde hun leerlingen op gepaste wijze
te kunnen onderwijzen. Thans vrijwel uitsluitend voorbehouden aan leerlingen ten einde op gepaste wijze hun kunsten te vertonen.

... Het accordeonkwartet bestaande uit v.l.n.r. Roelof Middel, Jacob Houwing,
Fenny Stel, Janneke Hofstee...

. Ook de fysieke fitheid werd gedemonstreerd.
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U i t " H e t Praenatale" m e t Rob V e e n h o v e n .
Propaganda-avond 18 d e c e m b e r 1958.

Ballet m e t M a r t i e van H a l t e r e n ,
Jeanette de Graaff, Inge
Folkers. Propaganda-avond 18
d e c e m b e r 1958.

B e r t Visscher, t o e n nog "onbekend t a l e n t "
in 1977.
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Standje I : " D e oude h a p " 1976. v.l.n.r.: Judith, Alice, Ruby,
José, Rob, Rob, Marie-José, Elmar, W i e n e k e , Juul, Marietje,
Jan, Paula, Paul, H e l m i e , Maja, A n i e k , Godelief, G e k e , Jan,
A n n e t , M a r t e n e n Stef.

H e e l w a t pasjes... m e t v.l.n.r. Rob t e r
Linden, W i e n e k e Sijpkes, Ruby
T r e b e l s , Marietje Heikens.
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veendams broekse twisten
e rector van het Veendams e Winkler Prins
lyceum heeft xïch in
het harnas gestoken om
de fantasierijke tienermode te beteugelen. Aan
het
begin van
het
schooljaar heeft hij een
krachtig neen gezegd
*
*
*
*

Lange haren
Zwarte capes
Gebleekte broeken voor Jongenis
Kniebroeken voor meisjes.

>,Dat te geen kleding voor leerlingen
van een middelbare schoot", zo heeft de
rector bepaald. Wie zich toch aldus gekapt en gek ie "d op school Kal vertonen,
zal er onmiddellijk van verwijderd wbrAanvankelhk stonden meer kledingstukken op de zwarte lijst. Tn het eerste
Mcdedeli ngenbl ad van dit jaar drukte
rector dr. P. C. Oudenaarden een aantal gedragsregels af. Zn voorschrift M.
werd haarfijn uit de doeken gedaan
welke kleding op school niet zal worden
toegestaan. De 350 Winkler Prinajes laKen daarin dat „een middelbare schooi
geen vakantiekamp of een sportveld is."
Waarom keert rector Oudenaarden
zich tegen langharige kuiven, capes,
knie- en spijkerbroeken? Voorschrift
M. geeft het antwoord: „Ook uit de kleding en het uiterlijk van de leerling
moet blijken dat hij een waardige vertegenwoordiger van de school wenst te
«ja." „Dus", so schreef rector Oudenaarden verder, „dus: v o o r ' d e jongens
geen lange haren, geen capes, abnormale petjes, spijkerbroeken, sandalen
en andere vakantie- of sportplunje, voor
de meisjes geen knicbroekeu of lange
broeken. De leerling die zich hieraan
niet wil storen, zal uit de school worden
verwijderd."
Bi] het teen van deze bepaling voelden de Veendamse lyceisten hun haren
ten berge rijzen.
Geen spijkerbroeken meer? S n geen
sandalen? En voor de meisjes geen
knie- of lange broeken?
„Dat is haarkloverij", zo werd algemeen overeengekomen. En daar moest
wat tegen gedaan worden.

Du

insd&gochtend 21 september
m «ven over achten, verzamelen ruim
800 van de 350 leerlingen zich voor het
raadhuis. Zij zijn, naar de maatstaven
van de rector, netjes gekleed: geen spijkerbroeken of andere sportplunje.
Het wordt een „stille omgang in galakledg."
In een lange rij van vie*- aan vier lopen de tyceïsten door de Kerkstraat
naar de school. Alles verloopt ordelijk.
Kr wordt door niemand geschreeuwd.
Als zij bij school zijn gekomen, zullen
alle leerlingen onmiddellijk maar demonstratief zwijgend, naar binnen gaan.
In de hall zal de reetor een door veel
leerlingen ondertekende petitie overhandigd worden.
M a a r . . . de schooldeuren blijken bij
aankomst nog niet open te zijn. E r
moet worden gewacht. Iemand gaat op
de grond zitten. De hele kudde volgt
net voorbeeld. Iemand schreeuwt van:
..Wij wil-len sprjker-broe-ken!" De hele
kudde schreeuwt het hem na.
Nog Slaperige Veendammers wrijven
afeh verbaasd in de ogen. Anders altijd
doodbedaarde burgers komen In draf
toesnellen. Automobilisten stoppen. E r
dreigt een chaos. De politie rukt op de
fiets uit
Rector Oudenaarden t juist vanmor-
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door peter

gen geplaagd door een lichte hoofdpijn)
komt iets later op school dan gewoonlijk. Hij ziet de massa voor de schooldeur, hoort de luide protestleuzen. Hij
voelt zich (al wat grijze, nu nog natte,
in een rechte scheiding gekamde) haren
kriebelen. De naam van de nu juist honderdjarige school staat op het spel!
Kordaat maar driftig roept hjj enkele
van de voöraanzltten'de 1 internaat) jongens n a a r binnen. Zij worden gegijzeld.
„Jullie zorgen dat alle kiass n binnen
drie minuten binnen zijn of jullie gaan
drie maanden van school", luidt het rectorsdrstgement De jongens stormen
naar buiten, vertellen wat hen boven
het hoofd h a n g t De kudde toont zich
solidair. Zij staat op en schuifelt naar
binnen.
Enkele verslaggevers van Noordelijke
dagbladen en een fotograaf — slim getipt door een van de leerlingen, maar
niemand weet wie — blijven op de
stoep achter. Zij berichten hun lazers
's middags over het lulde protest van
de lyceïsten. Veendammers schudden
geërgerd het hoofd:
„Wat moeten die snotn uzen?" zegt
een deel van hen.
„ W a a r . bemoeien die leraren zich
mee?" zegt een ander deel.
En daarmee is een op talloze (middel'
bare. ulo- en technische scholen) ondergrondse woelende strijdvraag op het
aambeeld gelegd.
Talloze rectoren en schooldirecteuren
zitten met de handen in het haar. Die
tienermode van tegenwoordig lijkt toch
nergens op! De haren worden met de
dag langer! Kn de kaki-broeken worden
steeds witter. Sommige jongens en
meisjes gaan er mee in bad zitten om
s e lekker te laten ultbleken — krank
jorem gewoon! En dan die kniebroeken — ongehoord voor meiden! En die
gekke capes.' Welke normale jongen of
meisje durft daar nou mes te lopen?
Postbodes — ja, die kunnen se wei dragen, want daar zijn we aan gewend.
Maar voor scholieren is het een vreemde p l u n j e . . .
Het was te verwachten dat hst hier
of daar zou gaan rommelen. De atmosfeer op vele scholen werd te gespannen.
In Veendam sloeg de bliksem bij een
Ilchtbewolkte hemel onverwacht vertikaal naar beneden. Zn de avondkranten
van dezelfde dinsdag en in de ochtendbladen van de volgende dag echoden
de donderslagen na. Talloze ouderen,
onder wie veel schooldirecteuren, veerden van hun stoel. Rector Oudenaarden
kreeg veel sympathie betuigende telefoontjes. Die snotjongens moeten maar
eens tot de orde worden geroepen.
In Veendam moest het bevuilde
straatje snel worden schoongeveegd. Alles werd op haren en snaren gezet om
de oorlogssituatie te beëindigen. De leerlingen legden de rector uit dat het niet
de bedoeling was op straat te gaan Kitten en protest Ie uzen te gaan schreeuwen. BIn de rector verklaarde d a t zijn
kledingvoorschrift verkeerd was gele,jk wilde", legt hfl mij in zijn kamer
Uit, ..alleen de uitwassen bestrijden —
de bcatlepruikcn die tot de schouders
hangen, de witte schildersbroeken en
die zwarte capes, J e mag van de leerlingen toch verwachten dat zij er netjes
en verzorgd uitzien. Ik geloof dat de
school daarin ook een taak heeft Het
maken van proefwerken alleen is niet
het belangrijkste. Wij moeten ook maatregelen nemen om de 'jongens en meisjes gevormdheid te leren, se laten zien
wat netjes is. Natuurlijk heb ik geen
bezwaar tegen spijkerbroeken, als se
m a a r schoon zijn. E n meisjes mogen bij
koud weer best een lange broek dra-

Qu

«**/,

Zaken waarover wij discreet het zwijgen bewaren (red).
r-

~

/

/ _ . t

t mSöC

te/t

Rector: 'Ik ben verkeerd begrepen
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Lange Broek mag voor
teT
mêïsjes, maar niet Ê
•, Hoe gaat met Ifcuseujp?
-.
zon nauwsluitende
Weledelezeergeleerde Heer.
H U E D E en moge Uw b e s l u i t
t o t navolging dienen,want h i e r d i e n t ü z e k e r de leued
mee.
Wij hebben leerlingen uit alle milieujs doch wat kleding
betreft wordt hier sterk de hand aan gehouden,trots protest.Indien onze leerlingen niet aan de voorgeschreven
voorwaarden inzake kleding en uiterlijk voldoen.worden
deze ran de lessen v o wij am' verwijderd,
nogmaals HULDE voor Uw besluit.
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..Ik ben „betrübt over Hollands gedenkboek "

Duitse rector: „Veendam
had het niet zo slecht"
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Kwalijke berichtgeving

Gymnasium in Leer had
een andere beweegreden

Duitse
rector vindt oorlogsfoto's
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Bijeenkomst van oudgedienden, die vroeger een groep vormden en zich sedertdien hebben verspreid.
Reünisten kenmerken zich door blijmoedigheid en door de
waan zich in het verleden te bevinden.
Een vorm van dagdromen, die door deskundigen als onschuldig wordt beoordeeld.
Na 10 j a a r
Je schoolbestaan ligt in een jong geheugen,
de studiegeur hangt vaag nog om je heen.
Je bent op weg, maar kent nog iedereen.
Je kan je al je schoolse liefdes heugen.
En, pas begonnen aan je carrière,
ben je van je ambitie zo vervuld,
datje met onbedwongen ongeduld,
de toon beheerst door jouw vocabulaire.
Je nieuwe levensstijl met nonchalance
gepresenteerd, doet het toch niet zo goed,
omdat je klasgenoot precies hetzelfde doet.
Dus ga je met een oude liefde dansen.
Je viert luidruchtig het ontmoetingsfeest.
De weemoed is nog nooit zo jong geweest.

3

Na 20

jaar

Je hebt je life style en een goed salaris.
En als je op de school wat tegenviel,
heb je nu toch zowaar een echt profiel,
en ook een testament bij de notaris.
Je speelt mee in de levenscompetitie.
Je kan nog een keer naar een nieuwe baan.
En daarop ben je gretig ingegaan,
want jij bent steeds bedacht op je positie.
Je laatje zien, want je bent iets geworden.
Je bent je mede-reünisten wat ontwend,
toch ben je spoedig in je element.
Want tussen alle bloemen die verdorden
ben jij de bloem die met een life style bloeit.
En die de oude school een beetje is ontgroeid.

Na 30

jaar

Je bent nu bijna middelbaar, getekend
met 't eerste grijs en een gebruind gezicht.
Je voelt je jong en let op je gewicht.
Je hebt al eens je pensioen berekend.
Je bent een reünist par excellence.
Jouw afstand tot de school is ideaal.
Je kunt ze nog terugzien allemaal,
je bent nog niet te oud voor een romance.
Je hoeft niet meer zoveel te imponeren,
je bent jezelf. Maar was dat wel genoeg
toen je je in de spiegel gadesloeg?
En bij het stiekem onderling taxeren,
zie je je klasgenoot en dat lucht op.
met net zo'n grijze bruingebakken kop.
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Na 4 0 j a a r
Ja, jij bent op de vutgrens aangekomen,
een zogeheten jonge senior,
met ondernemingslust zit het nog snor,
en je vervult nu een paar van je dromen.
Je hebt je loopbaan bijna afgesloten,
en af en toe, met lichte nostalgie,
verlang je naar een leuke reünie
met vroegere Veendammer klasgenoten.
Je bent nieuwsgierig hoe ze zijn geworden.
En wat het leven aan hen heeft gebracht,
met hard gezwoeg of met verbeeldingskracht.
Heb je je eigen leven goed op orde?
Dan kun je lekker en geheel voldaan
je oude schoolgenoten gadeslaan.

Na 5 0 j a a r
Een halve eeuw ligt tussen nu en vroeger
toen je op HBS of MULO was.
Je hebt ergens een foto van je klas,
met al je mede eindexamen zwoegers.
Al is de reünie waarschijnlijk de finale,
(wie is er nog, wie zal je niet meer zien?)
toch ga je, 't is de laatste keer misschien
datje herinneringen op kunt halen.
En heel belangrijk voor je is te weten,
hoe't met je oude vlam van vroeger is,
die je liet spieken bij geschiedenis.
Je school bestaat niet meer, vergeten.
Maar jij en een paar vrienden zijn er toch
en dus is ook je oude school er nog.

Klas GS, 1 9 6 3 - 1964.
Achterste rij: C o r Meihuizen, Jos
K e r k h o f , Janet Schiphuis, H r . H .
Jalvingh, T i n e k e M ö h l m a n n , Jan
Hoetjer
2 e l i j : H a r r y Mulder, Giny S p e e l m a n ,
Jaap Schrik, Hanny van d e r W e r f ,
Jurineke Pinkster.

hbs 2e klas, 1 9 5 4 - 1955.
A c h t e r s t e rij: W o u t e r Joenje, Fré Huizinga.
2e rij: Ettie H o f k a m p , Hans Vegter, A n n e k e
M e y e r , Fred van Smaalen, D i e u w k e de Boer,
Jan N e u t e b o o m , Dineke Smilde, Halbo Kool,
C o r Eelsingh, Koos Boeck. 3e rij: H e n k
N i e w o l d , H a r r y Bakker, Jan O v e r e i n d e r ,
Tjalling Dijkstra, W i l t o Groenendaal, H r .
U . W . W i e r s . 4e rij: M a a r t e n van G e l d e r e n ,
B e r t Piers, Berry Scholten, Fransje V i n k e ,
T r i j n i e de Jonge.

G y m n a s i u m 6e klas, 1963 - 1964.
A c h t e r s t e rij: Bé M e i b o r g , Hans Joenje, Bé Schuiling,
H r . W . F . Jongbloed, Jan Eerkens. 2e rij: Tonnis S m i t ,
M a r g r e e t van G e l d e r e n , W e s s e l Tieks.
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Dij nait dieken wil m o u t wieken
Dij nait leren wil m o u t spieken.
Achterste rij: Jan T i l l e m a , Chris Vasse,
Jelle Sluis, H a r r i e Kuiper. 2e rij: Ellie van
d e r W e r f , T i n e k e Tonkes, Inge W a r n e k e ,
Joop Pik, W i m van d e r Baan. 3e rij: Ingrid
van Linge, Eefje Sterenborg,
Puck Smeenk, Matthies Mulder, H e n k
Blaauw, H r . E Stel. 4e rij: D a a n Everts,
Rient N i e b o e r , Ties S m i t , G e r a r d
Duintjer, W i e t z e L e n d e k a m p , Koos
Bijlholt.
H B S 2e klas 1 9 5 4 - 1955.

ÜÏT>

Het stiekem aantekeningen inzien, dan wel boeken raadplegen,
wanneer dat verboden is.
Een zonde, die op de Nederlandse scholen als onuitroeibaar
moet worden beschouwd.
Nochtans wordt deze vorm van kleine criminaliteit door degenen die haar bedreven hebben, op latere leeftijd hoe langer
hoe meer als een deugd ervaren.
Het s p i e k e n
Produkten van b u u r m a n s

Spieken

hersenen

Deze korte verhandeling over een niet uit het schoolleven
weg te denken bezigheid berust voor het grootste gedeelte op
gegevens, geput uit de uitgestrekte wijsheid van de duim van
de schrijver en slechts voor een gering deel op ware gronden.
Dit ter geruststelling van die leraren, die na het lezen van dit
artikel misschien zouden gaan denken, dat er tijdens hun proefwerkuren wordt gespiekt. Ten onrechte, hiervan is helemaal
geen sprake. Ze kunnen 's nachts dus rustig blijven slapen.
Volgens het Verklarend Handwoordenboek der Nederlandse
Taal (vooral ten dienste van het onderwijs) door M.J. Koenen
en J. Endepols betekent spieken: smokkelen in de les of op
een examen door tersluiks boeken in te zien of van anderen
over te schrijven.
Het woord "spieken" is afgeleid van het Duitse "spieken" wat
spekken, doorspekken, er rijkelijk door mengen, flink vullen,
larderen en natuurlijk ook weer spieken betekent. Uit deze

Tekening: Jasper Savenije.

ALOW EK JAASTXBSLAG TJW I.T. H » t
Aan onse afnemers,
L*> wenst al baar c l i e n t è l e een prettige vakantle,ea laakt 0 voer ba*
in Baar gestelde vertrouwen. In de korte tyd van haar bestaan heeft
l»B read* een grote faam varaorven op het gebied van leverantie* van
v*r*ohlll*nde •andlngea,hetgeen mede/ t* danken i s aan 0.
ÜB de geschiedenis l a het kort na te gaani
Ia september 1960 werd oas bedryf opgericht onder de naaai
K.T.Spiekwarenbedryf de Oraaff.ïoaa i a leverantie* echter grotere
vorsen aannamen «erd de family/»"» veranderd i a aan opa» S.T. onder de
nana L*B ( l i a t *n bedrog) en imA/\tétf\tfU]ti*t
het bedryf g e s p l i t s t l a
verschillende afdelingen el* onder het bestuur van verschillende vertrouwde
personae*
Aan hat einde van dit Jcar werd de geheel gemoderniseerde Ouplo-afdellng
in gebruik geateld,waardoor vooral ons» afdeling frans tot bloei kwam.
On*e taohnlsche afdeling ging helaas achteruit,wat 4a «ytan was aan de
slechte gosondheid van de heelr K.Booeaan,onze oudste medewerker,
Toch « l e t deae afdaling na hat herstel van eerstgenoemd* nog aardige
successen te boekeaCdenkt U aan* aan da resultaten van Juffr.Pattje a s t
haar uitstekende leverantie van Boekhouden) .Heel Bietenveld spreekt hier
nog over.
Ook onze medewerkers wensen ÏJ een prettige vakantie,te wetens
Afd.duitae brlevenij.vd Scheer en S.Holman.
Afd.Franse theaaa iJ.Blaaaav
Technische afdeling!H.Booeöutn.
Be raat van da leveranties «as in handen van de d i r e c t i e .
Zoals U waarsohynlyk reeds hebt gehoord i a sasa medewerker J.Blaaun
einde enige tyd niet meer by ons werkzaam,daar by s e l f een instituut
oprichtte,waarover wy oa ooeilykheden te vermyden niet verder zuklen
spreken..'y wense hem echter «aal eucces!
L-t-B aal volgend 3aar waarschynlyk op bat terrain van A5 operaren.
Ba kal* Helde gonst on reeds van de g*ruchten,Dat CV.Stuk Je bet bedryf
voor A4 eal oveAeaen.Hlerover «yn wy achter nog steeds in onderhandeling
eodat wy «* hierover nog niets naders kunnen mededelen.
Hopende U a s t d i t jaarverslag van dienst te zyn geweest
verblyven wy,
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loocbachtend L+B.(s.»è)
bietenveld 12-13.
Kale Helde.

OSS BBBBÏÏ ZAL FOT 5SE11BJ1BEB SISSLOÏES ZÏKè

verklaring blijkt dus duidelijk, dat bij het spieken het werk
van de een, rijkelijk vermengd wordt met dat van de ander..
Het gebeurt echter ook vaak, dat het er geheel door verdrongen wordt. Zoiets is ongetwijfeld funest voor individueel
geschoolde karakters, maar het bevordert het sociaal gevoel,
waardoor de mens gekenmerkt is. Er zijn in onze tegenwoordige samenleving vele manieren bekend, om hetgeen men aan
verstandelijke vermogens mist, op te vullen met de produkten
van buurmans hersenen.
Het is vanzelfsprekend uitgesloten om hier methodes te gaan
noemen, zulks in verband met ruimte- en tijdgebrek. Verder
rust er op enkele moderne vindingen het copyright en bovendien zijn er nog enkele uiterst geheime buitenlandse manieren
om te spieken. Het is daarom beter iets te gaan vertellen over
de geschiedenis en de ontwikkeling ervan in verschillende
landen en bij verschillende volkeren.
"Spiekerschrift"

Aandeelhouders van NV Spiekwarenbedrijf D e GraafT, in gezelschap van president-commissaris J. van 't Land.
A c h t e r s t e rij: Jan Blaauw, Evert H o l m a n .
2e rij: Rein de Graaff, A n n e O l d e n b u r g .

T h e a Mulder. D i n a Kanning, Edy Stukje.
G e r a r d Slikkers, H r . J. van ' t Land. 3 e rij:
Frans Luttje, Marijke van Lenning, Jacob
van d e r Scheer, Christien H u i s m a n ,
Mieke Pattje. H B S klas A 4 , 1960 - 1961.

Het is natuurlijk niet meer na te gaan, waar en waneer het
spieken precies is ontstaan. Het gerucht gaat, dat Adam de
eerste was, die zich er van bediende, maar dit is niet met
zekerheid te zeggen. De geleerden zijn het er wel over eens,
dat de Babyloniërs al met het spieken op de hoogte waren. De
scholieren droegen daar allemaal een spijker met zich mee,
waarmee ze tijdens de les in kleitafeltjes krasten. Het woord
"spieken" komt volgens sommige kenners van Mesopotamië
dan ook van "spijker of spieker" van welk woord ook "spijkerschrift" is afgeleid.
Ook bij de Grieken kwam spieken veelvuldig voor, behalve
op de Peloponnesus. De reden hiervoor was, dat in 936 v.
Chr. in Sparta een jongen in het openbaar onthoofd werd,
nadat hij bij het spieken was betrapt. Sindsdien werd er op het
schiereiland niet meer gespiekt. Een grote tegenstelling hier-
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Achterste rij: Elly Roelfsema, Henk
Winter, Sophia Bos, Nico Reynders,
Titia Liese. 2e rij: Gezien Steenhuis,
Bernhard Langen, Eppie Edzes,
mevr. H.M.J. van Schaik, Tineke
Lubben, Theo Hinrichs, Lineke
Laphor, Jan Oldenburger. 3e rij:
Menno Heeres, Wilma van Heuveln,
Evert van Linge, Adrie Jager, Sonja
Wei. 4e rij: Frits Piel, Martin Rolf,
Menzo Molag, Koos Geertsema,
Joop Pot.
HBS 2e klas, 1964- 1965.

mee vormden de steden Sodom en Gomorra in Palestina,
waar evenals vele andere zonden het spieken welig tierde.
Verondersteld wordt dat de Romeinen, die het van de Grieken
overnamen, het spieken in ons land ingevoerd hebben. Dit
pleit voor de hoge cultuurstatus van deze Romeinse veroveraars. De toendertijd hier aanwezige Germaanse stammen,
die toen ook al openstonden voor nieuwigheidjes uit het buitenland, namen zoiets natuurlijk gretig over. In ieder geval
ontwikkelden Bato's en Friso's nakomelingen het spieken tot
een uitgebreide wetenschap, aangepast aan de behoeften van
die tijd, met name voor de volkssport bij uitnemendheid: het
dobbelen.
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Hoe ze het deden is onze archeologen en historici nog niet
helemaal duidelijk, maar wel is bekend dat ze al van te voren
konden bepalen hoeveel ogen iemand ging gooien.
Laissez faire, laissez

passé

De tijd stond niet stil en met het klimmen der jaren groeide
ook het spieken uit tot een populair middel om iets op school
en in het leven te bereiken. In de donkere middeleeuwen is
het spieken er een beetje uitgeraakt omdat de leerlingen door
de duisternis verhinderd waren hun ogen goed te gebruiken.
Maar kort na de dood van keizer Karel de Grote kwam het tot
grote bloei. Het was jammer, dat hij het zelf niet meer heeft
mogen meemaken, want het was ook voor hem een uitkomst
geweest. Het spieken werd nu in korte tijd overal bekend en
gemeengoed voor alle standen.
De volgende eeuwen kwam er betrekkelijk weinig nieuws op
ons gebied bij en daarom gaan we van de donkere middeleeuwen in één sprong over op de verlichting. Nadat eerst
Machiavelli in zijn II Principe zich voor het spieken had verklaard (maar dan moest het de vorstelijke macht ten goede
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Achterste rij: Ger Edens, Jan Wei,
Jannie Abee, Corrie Kalk, Gerrit
Kölling, Otto Groenewold. 2e rij:
Hr. U.W. Wiers, Gerrie Tack,
Laurie Kanning, Hendrik Geertsema, Rob Flink, Roelof Schuiling,

Herman Collast, Ritzo Bloem. 3e
rij: Frits Drok, Hendrik Kuntkes,
André Drok, Tineke Meyer, Pia
Venema, Elske Jonker, Jan Drenth,
Harrie Tack. 4e rij: Henk Olthof,
Harrie Douwes.
HBS klas 4, 1960-1961.

1988,brugklas I e .
A c h t e r s t e rij: v.l.n.r. Florien
S m i t , Marye Bruning, Gabriëlle
M a r s m a n , Hilde Swiers, Karen
Daniels, I r m a N o r d e r , Pieter
Reinders, Mevr. S p e e l m a n ,
K a r i m a B o t t e r w e g . 2e rij:
M a r i e k e j a n m a a t , Bianca
Defilet, Elsje van Delden, M a r y e
Jansen, C o r i n e B o x e m , Gerjan
Vasse, Richard W i j n g a a r d ,
Ricardo Dijkhuizen, Siemen
Veldhuis, Evan Starke, Jaap
V a l k e m a , Sytze de Boer. 3e rij:
Jill Kromosono, M i r j a m S m i t ,
Dennis Popken, A l e x
Schoenmaker, Willem-Jan Bos,
Randy Matla, Erwin de Vries.

Klas H 3b, 1 9 8 9 - 1990.
A c h t e r s t e rij: B a r t Rogaar, Michiel Doevendans, A l e x Berends,
G e o r g e de Vries, Rolf van D u i n e n , W i m Joosten, Michel Uildriks,
W i m N i e m e y e r , L o r e t t e N i e b o r g , A m b r a van den Berk, Janet
Pepping, Ingrid Evers, Karin H u t , M a r g r e e t H a g e m a n n , Judith
Hillenga, Masha Kuipers. 2 e rij: Eelco van H o e v e n , Nicole V o u l o n , Lin
Z h e n Z h a n g , M a r c Streuper.

komen) en ook Rousseau zich in deze zin had uitgelaten
(Emile, ou de 1'Education), was de eerste, die zich openlijk
tegen het spieken verzette de alom geachte heer Hieronymus
van Alphen. Deze ook nu nog wel bekende ProcureurGeneraal bij het Provinciale Gerechtshof te Utrecht richtte
zich met zijn "Proeve van Kleine Gedigten voor Kinderen"
tot het gemoed der kleinen om toch vooral de deugdzaamheid
te betrachten. Maar zijn pogingen hadden weinig succes,
mede door de slappe houding van zijn tijdgenoten (laissez
faire, laissez passer...)
De eerste grote geest, die weer vóór het spieken pleitte, was
Karl Marx. Hij was nl. de mening toegedaan, dat het sociale
gevoel van het proletariaat er door versterkt werd.
En aangezien Marx over de hele wereld gelezen werd, valt het
gemakkelijk in te zien, dat ook het spieken overal bekendheid
verkreeg en zelfs als politiek machtsmiddel werd gebruikt. Er
is in ons land zelfs een officiële instantie, die er Bij Voorbeeld
Dagelijks (BVD) gebruik van maakt.
Maar hoe het ook zij, met deze bewering zijn we bij de groenteman en onze eigen tijd aangekomen en lijkt het me het beste
er een eind aan te maken.
Tenslotte voor de leraren nog een goede raad:
Zoek geen spiekers op laag water, maar wanneer u er toch een
vindt, sla dan de spieker op zijn kop!
Uit: Schoolkrant WPL lens, 1966.
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Kerkstraat omstreeks 1925. Rechts het
oude "Veenkoloniaal Museum" en de openbare bibliotheek.

Traditie

Het overnemen van elementen uit de culturele erfenis door
opeenvolgende geslachten. In Veendam, merkwaardig
genoeg, vooral voortgejaagd door de wind. "Het is altijd
moeilijk, cultureel besef en verantwoordelijkheidsgevoel aan
te kweken in een streek, die geen of nauwelijks historie heeft.
Cultureel besef verlangt historisch besef en dit laatste wordt
het best bevorderd door geregelde aanschouwing van en
omgang met die waarden uit de historie, die in zichtbare
vorm tot ons gekomen zijn. Daarom is het goed, dat de Veenkoloniën een, zij het ook nog bescheiden museum bezitten..."
Streurman
Wie in de periode tussen 1919 en 1963 op de schoolbanken
van de HBS, gymnasium of lyceum heeft gezeten, zal het
citaat moeiteloos thuis kunnen brengen. Inderdaad:
G.H. Streurman; Goethe kenner, germanist, beeldend kunstenaar, regionaal historicus en een van de markantste leraren
die de "Winkler Prins" heeft gekend. Lang voor het begrip
maatschappelijke verantwoordelijkheid was uitgevonden,
bracht Streurman deze met verve in praktijk. Het culturele
leven in Veendam was gedurende bijna een halve eeuw zonder hem ondenkbaar. Cultuurdrager was hij ook in zijn lessen
Duits. Een missionaris die besefte, dat de culturele oogsten in
Ie Veenkoloniën mager zouden zijn. Hij bezag zijn Veendammers als Amerikanen. Dynamisch en praktisch, dat wel,
maar zonder veel historisch besef. Aardappeleters met een
pioniersmentaliteit, niet erg geboeid door de geschiedenis van
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Links de heer G.H. Streurman naast markant
leraar aan de Winkler Prins een stuwende
kracht achter het Veenkoloniaal Museum.

4

De Kerkstraat in vervlogen
dagen...

Karakteristieke
Veenkoloniale huizen aan het
Beneden Oosterdiep midden
jaren tachtig.

Voorloper van de supermarkt.
Winkeltje in de Veenkoloniën.

de streek waarin zij leefden. Maar wie niet heeft geleerd om
achterom te zien, heeft geen weet van de traditie waarin hij
staat. Aan de vorming van generaties Veenkoloniale platkijkers heeft Streurman zijn leven gewijd. In de klas, maar ook
daarbuiten. Een "levend museum van de Veenkoloniën"
stond hem voor ogen. Zo waren er meer. In 1939 was op initiatief van burgemeester De Zee de "Vereeniging voor Veenkoloniale Oudheidkunde" opgericht. Doel: de oprichting van
een museum. De Zee had in het gemeentehuis al een kleine
collectie documenten en voorwerpen bijeengebracht. En dan
was er Streurman, de culturele doorbijter bij uitnemendheid.
Waarom zou het "kamertje van De Zee" niet het begin van
een echt Veenkoloniaal Museum kunnen worden? Overigens
sprak men, geheel in de lijn van een echte Veendammer traditie, uitsluitend van "Veendams Oudheidkamer". Het besef dat
de Veenkoloniën meer omvatten dan de wereld tussen het
Midden Verlaat en Duurkenakker is ook anno 1991 nog nauwelijks doorbroken. Een winderige benadering, die overigens
niet aan Streurman verweten mag worden. En dat geldt ook
voor de trage voortgang van de museumplannen. In jaren van
crisis, oorlog en opbouw hadden zijn Veendammers wel iets
anders aan hun hoofd dan zich te wijden aan traditie en verleden van de Veenkoloniën. Bovendien was de huisvesting abominabel. Het "kamertje" raakte vol en de "zaal boven het
politiebureau" al evenzeer. Dank zij Streurman groeide de
collectie, maar was zijn museum in wording eerder een pakhuis van oudheden dan een ruimte waarin weerbarstige
Veendammers liefde voor het verleden kon worden bijgebracht. Gelukkig beseften ook de grootste cultuurbarbaren dat
het zo niet langer kon.

Museum
In 1960 was het zover. Commissaris der Koningin Mr. W.A.
Offerhaus opende eindelijk het echte Veenkoloniaal Museum.
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Demping van het Oosterdiep (tegenover
het postkantoor).

Het had midden in Veendam, op de bovenverdieping van de
"leeszaal", zijn plaats gekregen. Opzet en inrichting waren,
hoe kan het anders, van de hand van Streurman. Als een
moderne presentator van het verleden koos hij voor een thematische opstelling. Zijn kennis van het verleden van de
Veenkoloniën leidde tot een vaste expositie van landbouw,
scheepvaart —met schipperskamer—, industrie, gebruiksvoorwerpen, cultureel leven en "hal der gemeenten". Hoe
voldaan Streurman ook mocht zijn, de opening van "zijn"
museum stimuleerde hem vooral tot een uitbreiding van de
collectie. Een en twintig jaar had het museum eigenlijk een
slapend bestaan geleid. Dat werd nu anders. De publieke
belangstelling groeide. Radio en zelfs televisie waren in de
jaren zestig present.
In 1971 verliet Streurman Veendam. Het museum verloor zijn
voorzitter, directeur, conservator, rondleider, documentalist
en p.r. functionaris. Hij verliet een museum, dat al weer "vol"
was en een Veendam, dat een sterke metamorfose onderging.
Sterker nog, het traditionele beeld van de Veenkoloniën was
bezig te verdwijnen. De jaren zestig gaven de definitieve
doorbraak van de auto te zien. Het binnenschip raakte uit de
tijd. Vervoer per as had zijn taak overgenomen. Om de auto
ruim baan te geven werden kanalen en wijken gedempt.
Brede stroken asfalt verwoestten de schaal van de Veenkoloniale lintbebouwing. De schippershuizen, karakteristieke
overblijfselen in hout en steen van een maritiem verleden,
verdwenen in snel tempo. De gevarieerde bouwstijlen in de
winkelstraten werden onzichtbaar door beluifeling en uniforme etalages. Crises in de aardappelmeel en strokarton deden
fabrieken verdwijnen. De Veenkoloniale dorpen kwamen in
de greep van schaalvergroting. De maximale ontsluiting te
water, die de Veenkoloniën zo lang tot een open gebied had
gemaakt, bestond niet meer. Het leek wel of Streurman nodiger was dan ooit. Het gezicht van zijn Veenkoloniën werd
steeds onherkenbaarder. Geen wonder, dat het museum door-
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U herkent dit gebouw als: HBS, het
lyceum of als gebouw A van de RSG
Winkler Prins. Op 29 september
1990 werd de nieuwe bestemming
onthuld.

Tentoonstelling: " H e t Groninger
Landschap".
Sjan Bijman, "Pootgoed installatie"
1990.

- - - -
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ging in de geest van zijn grote stimulator. Geprobeerd werd
om wat karakteristiek was in het landschap te behouden.
Tentoonstellingen brachten ontwikkelingen uit het verleden
nadrukkelijk onder de aandacht. Maar wat te doen met het
gebrek aan ruimte? De bovenverdieping van de "leeszaal"
raakte propvol. Het leek wel of de tijden van Veendams
Oudheidkamer waren teruggekeerd. De school, waaraan
Streurman niet minder dan 41 jaar verbonden was geweest,
bracht uitkomst. Dezelfde schaalvergroting, die het land van
Streurman steeds minder herkenbaar maakte, kreeg ook het
onderwijs in haar greep. De oude HBS aan de Winkler
Prinsstraat was te klein voor het groeiend aantal leerlingen. In
de wijk Buitenwoei werd een nieuwe school gebouwd. Het
museum werd de bewoner van de oude werkplek van zijn oud
directeur-voorzitter. Zijn opvolgers bleven zijn devies trouw:
het inrichten van een "levend streekmuseum". Aangepast aan
de eisen van de tijd en met eerbied voor het voormalige
schoolgebouw, dat een monument mag heten. Dat was in
overeenstemming met de traditie, die Streurman eens had uitgedragen. Historisch besef ontstaat als er eerbied is voor het
culturele erfgoed. De Veenkoloniën hebben een volwaardig
streekmuseum. In de geest van G.H. Streurman.
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O p het plein achter de H e r t e n k a m p school w o r d e n de dames Meisner, O l t h o f
en Speelman (v.l.n.r.) omstreeks I 9 6 0
omringd door: staande de heren
Hölscher, B e u k e m a , Veenstra, D e Jonge,
V a n d e r V e e n , Staal en W i e r i n g a . D e zitt e n d e n : Faber, M e t e r en Looyenga en de
"jongens" Ploeger, H e i t , K a m m i n g a en
Baalman op de voorgrond.

O p één van de feestavonden van de
U L O in hotel Parkzicht speelde de
m a q u e t t e van de ULO-school e e n
niet onbelangrijke r o l . " M i d d e n in
Veendam..."

ULO

Uitgebreid Lager Onderwijs, dat recht gaf op een diploma
voor Meer Uitgebreid Lager Onderwijs en de voorloper was
van het Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs. Te
Veendam werden alle drie de onderwijsvormen in verband
gebracht met herten.
Hertenkamp met
ULO school i n d e
jaren twintig.

ULO
Na 1920 begint de bloeiperiode van de ULO-school; de M van
MULO wordt door de schoolwet van 1920 niet overgenomen.
Dit schooltype wordt echt een instituut voor leerlingen uit alle
sociale geledingen. Qua omvang wordt ze de populairste
school van ons land met de best georganiseerde examens. Dat
is vooral te danken aan de MULO-verenigingen (jawel 3 stuks:
room-katholiek, protestants-christelijk en openbaar), die
elkaar echter tijdig wisten te vinden en een gemeenschappelijk examenbureau in het leven riepen, van waaruit de landelijke examens werden georganiseerd. De MULO-verenigingen stelden ook de examenprogramma's vast
en —in overleg met andere maatschappelijke
groeperingen— werden deze geregeld herzien
en bijgesteld om blijvend te voldoen aan de ei-s^Jt^^»sen van de maatschappij.

De e e r s t e

vakkenpakketten

donder dat het erg opviel voor de buitenwereld,
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U L O klas cursusjaar
'49-'50.

LO. DIPLOMAT
DelronelJa l-|en<fer»lyi Lappt.ri.um
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VuntL

_fe(MUs.w.uiTa(«
I e r i j , te beginnen links vooraan bij de m u u r naar achteren: o.a.
Lineke Mulder, Marianne Slim, Laura Bos, Pieter G e u k e n s , Ties
K r a m . 2e rij: T i n e k e Koetje, Jeanne van Nuissenburg, W i n i e
Vliegenthart, Jan Eenjes, H i e b o R e m m e r s , Jakob Bolt, H r . H .
van L u n s e n . 3e rij: o.a. Fenna B r e e m h a a r , H a r m k e Sikkens,
Jantje de H a a n , Hayo M o l e m a , H i l d a van Bon, H e n n i e van d e r
H e i d e . 4e rij: o.a. Nico Beenker, L a m m e r t Snijders, P e t e r
Lichter, Biena Leeuwerik.

vervulde de ULO-school een voortrekkersrol in het onderwijs.
Zo werd het mogelijk het examen met een verzwaard wis- en
natuurkundeprogramma af te leggen (B-diploma). Het Adiploma kan worden behaald zonder Frans, maar dan wèl met
wiskunde plus de handels vakken. Wie —in latere jaren—
voor handelskennis koos, kon met het MULO-diploma vrijgesteld worden voor het behalen van het Middenstandsdiploma.
Ook voor de vreemde talen werden twee mogelijkheden
geboden. Men kon een zwaardere vertaling maken uit de
vreemde taal of de traditionele gewone vertaling uit het Frans,
Duits en Engels en een vertaling in deze talen uit het
Nederlands. Het MULO-examen gaf dus, als eerste in den
lande, een bepaalde keuzevrijheid.
Tehuis
In onze school was het vooral tijdens het hoofdschap van de
heer Jonker, dat een aanzet werd gegeven tot al deze verande-
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ringen. In 1924 was men er in Veendam nog van overtuigd,
dat het "MULO-diploma slechts voor enkelen wenschelijk is,
dat het noch in het belang van de school, noch in dat van de
leerlingen is om deel te nemen aan het landelijk examen".
Maar toch... in 1929 doet de eerste ploeg uit Veendam mee
aan het MULO-examen. Velen volgden en vonden hun weg
naar "Het Tehuis" in de Lutkenieuwstraat in Groningen. De
school deed het goed en het aantal leerlingen groeide. Toch
moeten we niet uit het oog verliezen, dat voor de invoering
van de Mammoetwet meer dan de helft van de leerlingen, die
opgewekt over de drempel kwam, de eindstreep niet haalde!
Zeker, een deel ging na eenjaar ULO naar de HBS, maar de
anderen? Ze verlieten de school om allerlei redenen: thuis
helpen, de noodzaak om mee te verdienen in de crisistijd, de
leerplicht gold nog maar tot en met 12 jaar, onvoldoende ruggesteun van thuis waar nog geen studietraditie was en uiteraard ook een tekort aan capaciteiten en derhalve weinig
animo om door te gaan met de studie.
Onderwijzers
De goede resultaten van de anderen gaven de onderwijzers
echter de inspiratie om hun beste krachten te wijden aan de
tak van onderwijs waarvoor ze bewust gekozen hadden. De
meesten van hen waren afkomstig uit het lager onderwijs,
waar ze veelal 4 a 5 jaar ervaring in het lesgeven hadden
opgedaan. Naast hun volledige dagtaak hadden ze gestudeerd: eerst minimaal twee jaar voor de hoofdakte en daarna
nog meerdere jaren voor één of meer bij-akten. Ze wisten wat
studeren was en... ze kenden hun pappenheimers. In doorsnee —ja, overal zijn uitzonderingen— beheersten ze het
leraarschap, waren ze thuis in meerdere vakken en zowel
bereid als in staat nieuwe initiatieven te ontplooien ofte volgen. De periode waarin de heer Nagtegaal aan het hoofd
stond, kunnen we karakteriseren als het tijdperk waarin de
school zich ten volle ontwikkelde. Niet alleen als onderwijsinstituut maar ook het buitenschoolse gebeuren kreeg meer
aandacht. In dit verband hoeft maar verwezen te worden naar
de sport- en ijswedstrijden, de jaarlijkse feestavonden in
Parkzicht en de veelvuldige schoolreizen. De heer Nagtegaal
leidde de school ook in de jaren 1940-1945. Hij deed dat
bekwaam, maar kon helaas niet verhinderen, dat na de bevrijding een aantal namen op de leerlingenlijsten ontbrak.
Ook de Hertenkampschool had haar tol betaald.
Geboortegolf
Na de bevrijding beleefde de school een bloeiperiode. De
belangstelling voor het voortgezet onderwijs nam toe; vooral
bij die ouders die voor de oorlog te weinig ontwikkeling hadden meegekregen, de sociale omstandigheden verbeterden, de
leerplicht werd verlengd en het aantal geboorten nam toe. De
neer Van Lunsen, de goedlachse, sociaal voelende Friese
"zanger" consolideerde het door zijn voorganger verworvene.
Met veel charme, verve en muziek leidde hij de school de
jaren vijftig in: het laatste volle decennium van de zelfstandi-
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Bezoek aan luchthaven Eelde 1957.
A c h t e r s t e rij: H r . A . Looyinga, Jan W i l l e m Ritsema,
Nelly Kruisman, C a t r i e n Marquering, Ina M e y e r ,
Jenny Jonkman, T o n n i van Asperen, T r i j n i e Stel,
H a r r i e van d e r Laan, H r . R.M. W i e r i n g a . 2e rij:
Johan Schreuder, Janny H o l m a n , T r i j n i e Lesterhuis,
Ko B u r e m a , Jan B o u m a n , Mans Schuur, M a x de
Vries, H e r m a n N i b b e l k e , Edsko Smildt, Roelof
G r e v e n , Jan D r e n t h . 3e rij: Janny Holscher, Elly
Arnolli, Marchien Sluiter, Sonja H a k k e n b e r g van
Gaasbeek, Ineke M e y e r , T r u u s Scholtens.

Klas 4b in oktober 1951.
Achterste rij: Hr. Z.C. Nagtegaal, Tiny Spelde,
. Gina de Vries, Anna Jager, Hemmo Meerman,
Engbert Gruben, Hendrik Veltman, Herman
Gort. 2e rij: Dina Lubben, Grietje Doddema,
Henny Bettenbroek, Amske Bakker, Hr. H. van
Lunsen, Winy Blauw, Tiny Holman, Eetje
Edzes. 3e rij: Klaas Norder, Martje Kruizinga,
Kunny de Wit, Henny Hak, Geert Kosmeyer,
Peter Wayper.

Niet voor I mei het gras betreden. Geen
dag eerder! (De wet van Wieringa).

ge ULO-school. Op zijn ijverige, doordouwende opvolger de
heer Veenstra rustte de taak de ingrijpende wijzigingen die de
Mammoetwet in 1968 bracht, voor te bereiden. Stug op de
materie studerend, kweet hij zich zo goed mogelijk van zijn
taak, hoewel niet alles is gelopen zoals hij het zich had voorgsteld. In zijn "regeringsperiode" telde de school de meeste
leerlingen. Dat was evenwel niet zijn verdienste, maar die van
de jonggehuwden, die sinds 1946 (één jaar na de bevrijding)
zorgden voor de zogenaamde geboortegolf, die na 1957 ook
de ULO aan de Hertenkampstraat overspoelde. Het bleek zelfs
nodig, dat er een tweede school bij kwam. Dat werd in 1964
de "Burgemeester Hoogkampschool", waar aanvankelijk de
heer Looijenga en later de heer Heit de scepter zwaaiden.

Mammoet

In 1959 gaat Dhr. Looyenga met zijn 3e
klas naar Altena.

Nieuwe ontwikkelingen dienden zich aan en in de laatste
jaren van haar zelfstandigheid stond de gevoelige en sympathieke heer Meijer aan het roer. Wat de toekomst hem persoonlijk zou brengen stond bij zijn komst in 1965 nog helemaal niet vast. Maar dat hij met de school, de leerlingen en
het personeel het allerbeste voor had, was onmiddellijk duidelijk. Dat geldt trouwens voor allen —ja, overal zijn uitzonderingen— die, ooit verbonden waren aan de v. en ULO-school,
de MULO-school, de ULO-school of sinds 1968 aan de Mavoafdeling van de Rijksscholengemenschap Winkler Prins. Met
het noemen van de namen van de hoofden der scholen hebben
we hen niet speciaal op een voetstuk willen plaatsen. Zij zijn
gewoon de vertegenwoordigers van de leerkrachten die gedegen en bekwaam lesgaven om het volkskind een bredere algemene vorming en ontwikkeling mee te geven.

Twee brugklassen krijgen in
1986 les van Dhr. Brands in de
gymzaal van gebouw C.
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H e t oude Veenlust.

Laatste herenbolwerk tussen Bareveld en Duurkenakker.
Lust en last voor generaties Veendammers. Bedevaartsoord
voor Winkler Prins Reünisten.
Veenborg
Het oudste Veenlust is met turf en grandeur verbonden.
Slechts de Veenkoloniaal is het gegeven een causaal verband
tussen beide begrippen te leggen. Veenlust was een van de
vele "veenborgen", die er langs de Veenkoloniale diepen hebben gestaan. Eigenlijk waren het geen echte borgen. Elke
gedachte aan Middeleeuwse steenhuizen, die later uitgroeiden tot verdedigbare waterburchten, is misplaatst. Die past bij
echte "borgen" als Menkema en Verhildersum op het Groninger Hogeland. Toch is de naam verklaarbaar. In de zeventiende en achttiende eeuw verloren de echte borgen hun militaire
betekenis en werden voorname buitenplaatsen. Zo bezien is
de naam "veenborg" wel terecht. Ze werden gebouwd door
verveners, die 's winters elders woonden. Maar als het voorjaar aanbrak reisden ze af naar hun behuizing op stand, in een
streek waar de mens de ongerepte natuur naar zijn hand zette.
Het gaf hun bovendien gelegenheid controle op de turfgraverij
uit te oefenen, die immers seizoengebonden was. Van de tien-
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D e Veenlusttuin.

tallen veenborgen, die er in de "oude" Veenkoloniën hebben
gestaan, resteert alleen nog Welgelegen in Tripscompagnie,
dat er zijn achttiende eeuwse gezicht laat zien. Daarvan is bij
het huidige Veenlust geen sprake meer. Men moet zijn voorstellingsvermogen geducht aanspreken om zich een beeld te
vormen van de glorie van weleer. Heel het gebied van
Promenade, Hertenkamp en vermoedelijk ook beide oude
schoolgebouwen van de latere Rijksscholengemeenschap,
hebben tot huis en tuin van Veenlust behoord.
Overigens was het allereerste begin nog bescheiden.
Veenborg-Veenlust is namelijk gebouwd op de plek, waar het
Ommelanderhuis heeft gestaan. Dit was het "kantoor" van de
Ommelander Compagnie, die het huidige Ommelanderwijk
en Zuidwending heeft afgeturfd. De compagnie kende, zoals
de meeste afgravingsmaatschappijen, ups en downs. Die laatste zijn waarschijnlijk reden, dat het huis in de achttiende
eeuw is aangekocht door een Ommelander Jonker, Scato
Gockinga, die zijn nieuwe bezit voor het eerst "Veenlust"
noemde. Maar als de uit Oost-Friesland afkomstige rentenier
Elzard Harmannus Engelkens het complex "met alle dezelver
behuizingen, boomen, omplantingen, druiven- en trekkas,
hooven, laanen, tuinen en dergelijke" voor de som van
f 14.000,- koopt, bouwt hij er een geheel nieuwe buitenplaats.
Dat wordt het "oude Veenlust", dat zo lang tot de verbeelding
heeft gesproken. Tot 1883 zou de familie Engelkens er blijven wonen. In "Op en om het oude Veenlust" beschrijft
M. Steenhuisen in de jaren vijftig van onze eeuw Veendams
pronkjuweel: "Het lag van de weg gescheiden door een hekwerk, diep in het terrein, omgeven door veel zwaar geboomte
als oude eiken, beuken, kastanjes, essen en iepen en daartussen waren overal heesters en struiken, met bloemperken en
gazons op de voorgrond, grote sier- en moestuinen, achter bos
en een grote vijver.
Aan weerskanten lagen koetshuis, stallen, schuren voor rundvee, paarden, kleinvee, pluimvee enz. Twee paarden werden
op het land gebruikt en voor het rijtuig, het waren grijze merries. Twee prachtige schimmelhengsten dienden alleen voor
het luxerijtuig. Op de eentonige, kale vlakten van de
Veenkoloniën van weleer viel niet veel te beleven. Jacht en
visserij, paarden- en hondensport en rijtoeren voor bezoeken
aan familie of vrienden en andere afwisseling vrolijkten het
leven nogal op".

Veenlust de Sociëteit.

,|

M
Sociëteit

Herensociëteit

ïïtïtïïïïFKF
,Veenlusi"

1 el. 05987-2436

Veendam

Was het "oude" Veenlust echt negentiende eeuws, de herensociëteit ademde de sfeer van het fin-de-siècle. 1883 werd het
beslissende jaar. Veendam ontving de deelnemers aan het
Nederlands Landbouwcongres. Op pijnlijke wijze ervoeren
de toonaangevende Veendammers, dat de hotelaccommodatie
daarop niet was berekend. En hetzelfde gold eigenlijk voor
culturele manifestaties, waarvoor steeds meer belangstelling
kwam. En wat lag er idealer dan Veenlust? Toen dit in hetzelfde jaar te koop werd aangeboden nam J. Mulder Tzn. het
initiatief tot aankoop. Aan R. Scholte en T. van Linge komt de
eer toe de heldere blik te hebben gehad om Veendams
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Nieuwe Veenlust ver buiten de Veenkoloniën in het oog te
hebben gekregen. Samen waren zij op de trein gestapt om een
bezoek te brengen aan de Wereldtentoonstelling in
Amsterdam. Zij keken hun ogen uit, maar nog het allermeest
naar het rijk geornamenteerde Duitse restaurant. Als dat geen
sieraad voor Veendam zou zijn! Zij aarzelden niet en werden
voor f 1.400,- de trotse eigenaars van het oogstrelende paviljoen. Toen de tentoonstelling was afgelopen, werd het uit
elkaar gehaald en zo in stukken en brokken per schip naar
Veendam vervoerd. De Sociëteit Veenlust werd gesticht, die
dit wereldwonder in hout overnam en het op het terrein van
het inmiddels gesloopte "oude" Veenlust aan het Oosterdiep
liet verrijzen. De Veendammer heren wisten van aanpakken.
Op 25 augustus 1884 was het zover. De Provinciale
Groninger Courant stelde zijn lezers uitvoerig op de hoogte:
"De Buitensociëteit "Veenlust" Veendam werd vrijdagmiddag te vijf uur voor de leden opengesteld. Een zeer groot aantal verzamelde zich weldra in de smaakvol aangelegde tuin en
bewonderde de keurige inrichting van gebouw en tuin. Te
zeven uur liet het Groninger Orkest onder leiding van de heer
D. Schoofs zich hooren en vergastte de aanwezigen op een
goed uitgevoerd programma. Een schone avond verhoogde
het genot van de aanwezigen en zonder grootspraak mag
gezegd worden, dat de Sociëteit "Veenlust" door haar ligging,
tuin en inrichting aan de verwachting van velen ongetwijfeld
zal voldoen. Zij telt reeds meer dan 600 leden en aandeelhouders".
Voortaan zou geen rechtgeaarde Veendammer zich meer hoeven te schamen voor de musici en acteurs van naam en faam
die er optraden. Ja zelfs Koninklijke bezoekers gaven er acte
de presence. Maar een Veenlust van alle Veendammers was
het nieuwe pronkstuk niet. De heren van de sociëteit hielden
het fijntjes en besloten.
Dat gold uiteraard niet voor de leerlingen van de HBS. De
grote jubilea werden hier gevierd. En toen de school in 1911
verhuisde naar het gebouw aan de Winkler Prinsstraat werd
de vermaarde revue "Wie goan vervoaren" er op de planken
gebracht. Voor jeugdige scholieren, voor een deel kinderen
van de leden der Sociëteit, zal dat besloten karakter geen probleem zijn geweest. Maar in 1978 maakte men zich juist zorgen over de "sociale drempel" van het dan gerealiseerde
"vierde" Veenlust. En haast vanzelf gingen de gedachten uit
naar de heren van weleer.
De h e r e n v a n d e

sociëteit

Wij zijn de heren
Die kunnen marchanderen
voorzichtig manoeuvreren
En soepeitjes laveren
Tussen de turfjes in het veen
Des avonds maken wij jolijt
Op de sociëteit!
Gezegend is 't gewone volk, dat een echte heer waardeert
Zij lichten gaarne muts en pet, zoals dat is geleerd
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De jonge koningin Wilhelmina bezoekt
Veendam.

Veenlust: met bioscoop en restaurant.

Een heer weet hoe het horen moet
Het volk begrijpt dat zelf heel goed
En waren er geen heren
Wie moest er dan regeren?
Rood p l u c h e en echt
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Als herensociëteit floreerde Veenlust tot in de jaren twintig.
Toen werd de behoefte aan echte schouwburgzaal zo groot,
dat tot een ingrijpende verbouwing werd besloten. Bovendien
raakte Nederland in de magie van het linnen venster. De
"levende foto's", zoals de filmbeelden aanvankelijk werden
genoemd, waren een belangrijk volksvermaak geworden.
Vooral toen de stomme film plaats maakte voor de sprekende.
Het sociëteitsbestuur besloot tot aanschaf van een filmcabine
en projector. Behalve sociëteit was Veenlust nu vooral
schouwburg en bioscoop. Aan het uiterlijk was dat gelukkig
nauwelijks te merken. Wie een bioscoopje wilde pikken
betrad nog altijd het uitbundige monument van de wereldtentoonstelling.
Zoals dat Veenlust en de heren van de sociëteit betaamde, was
de opening in stijl. Op 29 november 1929 werd in de hal een
marmeren bank onthuld, die door de dames van de leden was
geschonken. Het Groninger Harmonie Orkest onder leiding
van de vaste dirigent Kor Kuiler verzorgde het feestelijke
concert. Met een heuse schouwburg annex bioscoop, waarin
plaats was voor bijna 700 bezoekers, mocht Veenlust zich
meer dan ooit laten zien. Sluiting en verwaarlozing in de oorlogsjaren maakten een verjongingskuur na de oorlog noodzakelijk. De toneelverlichting en bioscoopinstallatie werden
vernieuwd. Er kwam centrale verwarming. Bedenkelijker
zouden de vernieuwingen aan het uiterlijk worden. Een "verjonging" aan voor- en achterzijde betekende het einde van het
aanzicht als "Duits restaurant". Een smakeloze voorgevel
moest voor een strakke, moderne vormgeving doorgaan. De
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Veenlusttoene verdween bij stukken en beetjes. Maar HBS en
later Winkler Prins Lyceum bleven Veenlust trouw. Met een
zelfverzekerdheid, die geen enkele professionele cultuurpaus
ooit wist te bereiken, zette toneelmeester Timmer spelers en
regisseurs naar zijn hand. Het leven is geven en nemen, met
name het toneelleven van Veenlust.
Maar ook de "HBS-fuiven"konden niet verbloemen, dat de
heren van de sociëteit machteloos stonden tegen de al maar
hogere eisen, die het na-oorlogse publiek aan "zijn" Veenlust
stelde.
Hoewel... gepensioneerd "hoofdmeester" Bernhard Meijer,
een volksverheffer zoals zo veel "rooie schoolmeesters", had
moeite de gewone man naar Veenlust te krijgen. In 1978 verklaarde hij: "Ik heb altijd midden tussen de "gewone" mensen
willen instaan. Toen ik in 1929 naar Veendam kwam, stond ik
als onderwijzer eigenlijk wel zo hoog op de maatschappelijke
ladder, dat ik misschien wel lid had kunnen worden van de
sociëteit Veenlust. Maar dat wilde ik liever niet. Mijn collega's brachten mij ook bij dat ik daar niet hoorde. Bovendien
kon ik me niet veroorloven om van de f 180,- die ik in de maand
verdiende, in weelde borreltjes te gaan zitten drinken in de
sociëteit". Natuurlijk herinnerde hij zich nog het sfeervolle
gebouw met al zijn tierlantijnen. "Op die galerij zat dan, bij
mooi weer, de "upperten". De fabrikanten. Die deelden in
Veendam de lakens uit. Ik heb het gevoel dat die mensen vaak
in Veenlust besluiten namen die eigenlijk door het gemeentebestuuj^n de raad genomen hadden moeten worden. Die
families, dat was Veendam".
Wat Meijer onder woorden bracht, voelden vele Veendammers
net zo. Al maakte de bioscoop daarop min of meer een uitzondering. Die was "democratischer" dan de rest van Veenlust.

PROGRAMMA

JMRL'JKSEUnVQIMC
yoiyctUMCLUB

.WINKLEfcPUlNS"

Rood pluche en echt hout
Rood pluche en echt hout
Je was me vertrouwd
Een beetje uit de tijd
Dat was Veenlust
Jaren zijn voorbij gegaan
Toen ik in de rij mocht staan
Kaartje in de klamme hand
Naar 't exotische dromenland
Bing Crosby, Tarzan, Doris Day
Loge nekkramp met je twee
Wonder van zwart, wit en grijs
Retourtje naar het paradijs
Hoogtepunt van 't schoolbestaan
HBS fuif'vlak vooraan
Slimmerd uit de vijfde klas
Zei-iets in geklede jas
Keek je naar het schouwtoneel
Klassiek drama, wist je veel
Zat je daar met open mond
Hoewel je niet de helft verstond
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Opvoering van: ' i k houd van je, dat is
alles" (Lyceumclub 1956).

Eindelijk een beetje groot
In je jurk met petticoat
Mocht je voor het eerst alleen
Naar het Nut van 't Algemeen
Genieten van 't Hemelbed
't Licht floept aan, je kijkt koket
Het achterlichtje doet het niet
Hij brengt je thuis en verder niet

Lyceumclub 1956.

Samen ging je later weer
't Was geen HBS fuif meer
Houtworm, aangetast tuniek
Veenlust was niet meer zo sjiek
Bosdecor verging tot rest
En de koffie bleef niet best
Rode pluche verloor de strijd
Oude Veenlust: verleden tijd
L u s t e n en

LJaatiêusi

lasten

'Maar Vrienden van het Nut, weest blij gezeten
in deze tempel van een Veenlustzaal,
eens zullen deze jaren zijn vergeten,
men zal zich voeden aan een welvaartsmaal.
Daar drink ik op, in amper dertig jaren
zal ieder rijk zijn met wat hij verdient.
En elk zal zich een auto kunnen sparen.
De uitlaatgassen liggen in 't verschiet.
Een beeld zal komen in ons aller leven,
waar wij gelukkig om gezeten zijn.
Aan lijf en geest wordt vrije tijd gegeven
en blijven ongebruikte harten klein.
En deze zaal, oh culturele vrienden,
met 't bruine hout en het dieprode pluche
waar menig kunstenaar hoge lof verdiende,
die komt te liggen aan een geldinfuus.
Want men zal breken, bouwen en benoemen,
men geeft het geld met beide handen uit".
Zo beschreef ras-Veendammer en Veenlustkenner Hans
Boiten in 1978 het verdwijnende fenomeen van de Nutsspreker. Net als het Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen was 't Nut vaste gast in Veenlust met culturele
avonden. Hij liet de Nutsspreker als een futurist avant-la-lettre optreden in het jaar 1935. En Boitens Nuts-citaat zou niet
alleen kenmerkend zijn voor de eerste jaren van het allernieuwste Veenlust, maar ook passen bij de vroege jaren
negentig. Hij kreeg meer gelijk dan hij waarschijnlijk zelf
hoopte. Het geldinfuus lijkt bij Veenlust te horen als eens de
legendarische gebroeders Timmer, ober en toneelmeester en
bovenal gezicht van Veenlust.
Het breken, bouwen en benoemen houdt niet op en de uitgaven rijzen al meer en meer. Veenlust: Veenlast? Ach, kom!
Welk provinciaal theater beleeft niet in eindeloze deining zijn
goede tijden, slechte tijden?
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De afbouw van de oude herensociëteit was in de jaren zestig
niet rimpelloos verlopen. De jaren, dat de heren alleen regeerden waren voltooid verleden tijd. Sociëteitsvoorzitter
J.E. Duintjer was daar in 1978 heel eerlijk in: "Aan het einde
van de zestiger jaren werd het steeds moeilijker om de eindjes
aan elkaar te knopen. Vandaar dat we als bestuur, waarin ook
twee vertegenwoordigers van de gemeente zitting hadden,
meestal een burgemeester en een wethouder, dolgelukkig
waren dat de gemeente Veenlust wilde overnemen. En wat ik
van het huidige ontmoetingscentrum vind? Schitterend! Het
heeft mijn stoutste verwachtingen overtroffen".
Of iedereen er zo over dacht is de vraag. Vast staat, dat de
"re-styling" totaal was. Een sociëteit werd omgetoverd tot
"ontmoetingscentrum", de naam Veenlust fier op de voorgevel. Nieuwlichters wilden die voorgoed uitwissen. Maar dat
namen de Veendammers niet. Mr. Veendam, Dirk de Lange,
maakte het gemeentebestuur publiekelijk bekend ogenblikkelijk naar elders te zullen verhuizen als het deze schanddaad
toeliet. Zijn hartekreet was niet tevergeefs. Veenlust bleef
Veenlust. Een gebouw voor iedereen, voor Veendammers en
bezoekers uit de regio. Daarom trok burgemeester Nap bij de
opening van het "Vierde Veenlust" in 1976 ook een symbolische drempel weg. Hotel en bioscoop maakten plaats.
Schouwburg, diverse zalen, een expositieruimte en een restaurant maakten van Veenlust het nieuwe ontmoetingscentrum. Wat bleef, waren de kegelbanen, laatste herinnering aan
een cultuur, die voorbij leek. Maar deze sport met een "Idöljiif
je" kon tegen een stootje. Geheel in strijd met hun traditie de
ballen discreet te laten rollen, zorgden de kegelaars voor een
spraakmakend gerucht, toen de geluidsisolatie in het vernieuwde gebouw niet tegen het donderen bestand bleek. Zelfs
TNO kwam eraan te pas om de Veendammer liefhebbers van
vioolsoli en subtiele voordrachtskunst te redden van het
kegel-kabaal. En dan waren er de beide toegangsdeuren...
Eindeloos waren de misverstanden of nu de ingang aan het
Oosterdiep dan wel die aan de Promenade de enige echte was.
Vergaderaars liepen elkaar bij herhaling mis door deze verwarrende entree.
Toen in de jaren tachtig privatisering steeds meer als een
maatschappelijke Haarlemmer olie werd beschouwd, trof ook
Veenlust dit lot. Het ging gepaard met hernieuwd "breken,
bouwen en benoemen". Blijdschap alom, tot een nieuwe rekening werd gepresenteerd. En weer werd Veenlust Veenlast.
Maar ook deze storm zal Veendams cultuurpaleis wel weer
overleven. Zo is de Winkler Prins Reünie van 1991 zonder
Veenlust niet denkbaar. Zullen de oktober-pelgrims, als zij
voor de Promenade-ingang staan, net als sociëteitsvoorzitter
Duintjer, hun stoutste verwachtingen overtroffen zien? Of
gaat het hen als de grasgroene oud-scholier Ger Ploeger in
1978? Nostalgisch wikte en woog hij:
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Opening ontmoetingscentrum Veenlust
door burgemeester Nap op 29 juli 1976.

Veenlust-toen.

"Volgebouwd"
Waar is nu de Veenlusttoen?
Waar is zij gebleven ?
Ik noemde 't vroeger klein plantsoen
'k was eenjaar of zeven
Nu is alles volgebouwd
Promenade, Albert Heijn
'k Heb er heel wat rondgesjouwd
'k Wil nog eens zeven zijn.
Waar is de sociëteit?
waar is zij gebleven?
't Bolwerk van de deftigheid
Van 't sjieke leven
Er werd toen streng geselecteerd
Dat was natuurlijk goed verkeerd
De kleine man die hield men klein
Ik geloof toch niet dat'k nog zeven wil zijn'
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Naar de Expo (1958).

Periode, die door de school, of een deel daarvan, buiten het
vertrouwde gebouw wordt doorgebracht en waarvan de naam
doet vermoeden dat een gewone schoolweek geen werkweek
kan zijn.
Dinsdag 3 november

Studieweek op een volkshogeschool.

1959

's Morgens samen met Frits Drok om 08.30 op de bromfiets
naar Uithuizen vertrokken. Het was erg mistig en vreselijk
koud. In Ten Post bij een café gestopt en koffie gedronken.
Hier ons weer wat gewarmd. Toen we weggingen kwamen
Cees de J., Ritso en Oortwijn er aan, want de anderen waren
op de fiets. Om 11.15 waren we dan eindelijk bij t'Ol Dorp.
Het eten was niet slecht. Daarna kennismaking in groepen,
want er was ook een Duitse school (leuke meisjes, vooral
Renate, waar ik naast zat), 's Avonds een oeverloze lezing
door Ds. Gaaikema: "Wat leefde er in de generatie na de
tweede wereldoorlog?". Daarna nog een wandeling naar het
dorp gemaakt. Ten Hof, Scheere, Blauw, Edens en ik zijn
hem in de duisternis gesmeerd en kwamen in een gezellig
café. Daar een tijd gezeten en bier meegenomen. Veel te laat
kwamen we weer terug. Was eerst zo beroerd als een hond
maar later ging het wel weer. Eerst moppen verteld. Vooral
de Duitsers waren goed. Toen wat brieven verstuurd door het
plafond aan de Duiste meisjes. Hero en Ritso gingen naar
beneden maar ze werden halverwege opgepikt door Ter
Heyde, die ook al drie keer bij ons was geweest vanwege het
rumoer. Bertus Takens maakte foto's. Om 3.30 sliep nog nfe- \
mand. Ten slotte vormden Blaauw en Scheere een knokploeg
die een waar terreur uitoefende op degenen die nog niet wilden slapen. Iedereen slaapt nu denk ik. Ik zit in een kast te
schrijven. Goed dat ik een zaklantaarn bij me heb. Ik denk datt
ik morgen vreselijk duf zal zijn en dat dit de laatste keer is dat\
we naar de Volkshogeschool zijn geweest. En dit is nog maar
de eerste dag...
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Pyamafestijn.

De oudste inwoner van Grollo geïntervieuwd door Sonja Barend.

Het lerarencabaret
(Grollo 1966).
EDÜIIlJPptf'

Een werkweek in Grollo met als thema "De samenleving van
een Drents d o r p " leidde t o t een eerste prijs bij de "Jonge
Onderzoekers" en... een TV opname (1967).

Schiermonnikoog ,doorge
S r Veendams lyceum

H

Werkweek Schiermonnikoog
(1968) "Er werden opnieuw
pyama's gevonden..."

Een rustende leraar
(F. Roeper).

Op onderzoek
(Schiermonnikoog 1968).
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Ludieke Winkler Prins vier
dagen actief creatief

Vier ludieke dagen van de WP.

De geboorte van „fcno«e
karren'' stelt hoge eisen cum
creatie/ denken en vernuftig construeren. Tenslotte
moeten ze enen {al ie net
maar héél evan)fewmanr o den. Verder Is het; hoe gek-

GA MAAR O P ' T LAWAAI A F , was de tip van één der
mecst-betrokkenon, die me opbelde over een ludiek gebeuren van de Scholengemeenschap Winkler Prins in
Veendam. Het schooljaar wordt daar besloten met sportwedstrijden, excursies en een creatieve dag in een op
afbreken staande oude boerderij M $ het Wcsterdiep. Nou
viel het lawaai in die boerderij m e best mee. Wel schallen Diaaitaiels. snoeren, microfoons, dat is de s/eer in het
in woonhuis en schuur overal flinke luidsprekers de ,.geluidsrentrüm" van d& Swinging Radio Farm. Links
plaatjes, die disc-jockeys Clara Wijsbeek en Hanno („Han- disc-jockey (ot is het in dit geval disc-amazone) Clara,
nibal") v a n Veen presentereu, maar dat la toch niet
die haar teksten in de mike spuit.
meer dan de kiek, die men nodig heeft om zijn creativiteit
karren" wordt uls eni- waar zich dit ludiek gebeuren
om t e zetten in nan a's, mask er toestanden en „knotso „knotsc
ge dwingende voorwaarde ge- afspeelt. Alle klassengroenen
karren". Dit alles in een „vierdaagse" die morgen eindigt. steld, dat «e rijdbaar zijn. Ver- komen hier één dag. Op de ander wordt het helemaal aan de dere drie dagen zien zij toneel
„Swinging Radio Farm" heel andere uitingen bevat. In het fantasie overgelaten en dat kan (de Noorder Compagnie) of
dit tijdelijke popstation, dat pri- daartoe ingerichte perscen- werkelijk tot van alles leiden. film; namen zij deel aan vossenma functioneert dank ztf de trum — waarvan de ruiten De vroegere stallen, die dezer jachten en rally's; of maakten
technische knobbel van de rood rijn geschilderd, maar ik dagen tot voorraadkamers die- zij busexcursies, waarvan somschoolsmanaenaia,
meneer heb niet begrepen of dat sym- nen, bevatten de meest zon- mige zelfs tot over de grenzen
„Kuif" Holman. Met van de bolisch ia bedoeld — leidt Roel derlinge ingrediënten, die door leiden. Een ingewikkeld scheBB geleende portofoons wordt Meijer» roet 11ikele andere leer- het Veendammer bedrijfsleven ma zorgt, dat Iedereen op het
uier radiotcleloniach contact lingen dit alles in weliswaar om niet of tegen kostprijs zijn juiste moment op de juiste
onderhouden met de sportvel- vrije, maar toch iels georden- afgestaan. Tientallen fietswie- plaats la en dat alle activiteiden aan de Lengeleegte, waar de banen, daarbij illustratief len, enorme voorraden verf, ten in elkaar grijpen als de
de achanlsportwedstrrjdr.n wor- geholpen door Ad Bus. Diens hout, board, etc, maar ook tnndwieltjet in een horloge.
den gehouden. Elke uitslag slcutelboenbrcuk betreft alleen honderden paren kleurige kouDe eerste opzet van het gedaar is dan ook onmiddellijk de imkerarm, zodat hij de rech- sen en sokken, die op allerlei heel ia gemaakt door conrector
in de Swinging Radio Farm ter geheel vrij heeft voor vrije wijzen als decoratie gebruikt dra. Th. H, S. Lambooy en tebekend en kan daar niet alleen expressie.
bhjken te kunnen worden.
kenleraar
Harcel Schrage,
via de omroep den volke kond
Maar de Radio Swinging waarna allerlei projecten ter
worden gedaan, maar ook via
Farm is niet do enige plaats, uitwerking werden aanbesteed
KNOTSE KARREN
de muurkrant in de schuur,
hij groepen leraren en leerlindie verder allerlei ludieke kregen. Hun plannen werden daarten, mededelingen, verslagen,
De in Veendam bekende
op weer in het geheet ingepast
foto's, knipsels, tel
„patat-boeren" Flip en Arie
en zo ontstonden de Vier Lubeheren in de boerderij een
dieke Dagen.
aapjes- en eetbar, opdat de
krachten op peil blijven. En
dat is wel nodig, want er wordt
heel wat energie gevraagd om
Even een brokje societyal het in de stollen opgeslagen
ïnformnüe. Gericn in Hotel
materiaal om te zetten in na- Breams In Gieten burgena's, reiucn maskers of „knotmeestcr G. Boekhoven van
Hou^tia i iil-5appemeer, die
se karren". De eerste rijn
met staatssecretaris drs. L.
énorme figuren, die uit ialtenM. van Son (van Econoataketsels, rollen gaas en em- J.
mische Zaken), gedeputeermers vol gips worden- samende
mr. J J. Prins en een
gesteld en al naar behoefte
dozijn
managers van Hoomot ander spul of met verf
gezandster bedrijven tafel„aangekleed". J e staat verde.
„Er zit geen nieuws in,"
baasd, ais je ziet, wat de menzei
burgemeester
Boekhoselijke geest op dit gebied verven. „Dit gebeurt vaker:
maer t* vtrrrtrhtm fte reuzen-
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So Fun Wong, inmiddels
studente econometrie, op
vakantie in haar geboorteland.

Doet vermoeden, dat een school in het veen een kleurrijker
toekomst tegemoet gaat en zowaar exotische charme zal uitstralen.

enos

So Fun Wong uit Hong Kong
De tweede generatie
Hip hoi, we gaan emigreren. We verlaten gewoon de povere
omstandigheden en zullen een gouden toekomst tegemoet
gaan... In 1978 zijn wij van Hong Kong naar Nederland
gekomen. Het grote probleem was de taal. De had nog net
"ja", "nee" en "dank u" geleerd toen ik voor het eerst naar
school ging. Dat was in de eerste klas van de lagere school.
Maar op de middelbare school had ik niet al te grote problemen met Nederlands. Maar me echt duidelijk maken in het
Nederlands is heel moeilijk. De meeste Chinezen maken een
stille indruk. Ik denk niet dat ze van zichzelf zo stil zijn. Er
kunnen verschillende redenen zijn voor dit verschijnsel (dat
mischien ook geldt voor buitenlanders in het algemeen). Als
eerste noem ik een andere vrije tijd besteding. Veel Chinese
kinderen helpen mee in restaurants. Vandaar dat er weinig tijd
is voor hobby's, sport etc. Vandaar ook dat ze andere dingen
meemaken. Het gevolg is datje over sommige onderwerpen
niet mee kunt praten en datje sommige dingen niet aan je
Nederlandse vriend(in) kwijt kunt. Ten tweede is er nog een
communicatieprobleem. Zo kan ik bijvoorbeeld veel beter
een babbeltje maken in het Chinees dan in het Nederlands.
Vandaar dat er een kloof bestaat tussen de Chinese en
Nederlandse kinderen. Aan de andere kant zijn wij niet zo
Chinees als de ouders (eerste generatie). Daarom zijn sommige ouders nu afhankelijk geworden van hun kinderen, omdat
die meer geleerd hebben en beter Nederlands kennen.
Sommige ouders zijn echter bang dat hun kinderen te
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Nederlands worden! Hoe groot de problemen zijn in de
Chinese gezinnen zal in sterke mate afhangen van de opstelling van de ouders. Deze factoren worden dus nog aan de
"normale" generatieconflicten toegevoegd.
Tot slot wil ik nog opmerken dat dit mijn eigen visie is op
deze zaak. Daarbij heb ik me gebaseerd op mij eigen ervaringen. Er zullen ook Chinezen zijn die de Nederlandse smaak
zo te pakken hebben dat ze hun Chinese gedeelte van zich
willen afstoten. Wellicht zullen zij dan ook andere gedachten
en andere ervaringen hebben.

Fehmi Özgök, een Turkse vader
Het Turkse volk heeft heel veel respect voor het onderwijs en
zijn onderwijzers en öök de Turkse vaders en moeders hebben
de wens hun kinderen aan hogere opleidingen te zien studeren. De families die in de jaren tachtig beseften, dat terugkeer
naar hun vaderland —met betrekking tot hun kinderen— een
vergissing zou zijn én de gezinnen die zich het Nederlandse
maatschappij model eigen hadden gemaakt, begonnen hun
kinderen naar onderwijsinstellingen als het MAVO, het HAVO
en het vwo te sturen. De "Winkler Prins" bleek de enige
scholengemeenschap in Veendam en omstreken die deze drie
takken van onderwijs opgenomen had en zo werd de WP het
onderwerp van gesprek in menig Turks gezin. De ouders van
de kinderen die naar deze school gingen, waren daar trots op;
dat streelde hun eergevoel. In hun ogen was de "Winkler
Prins" de basis van hogere opleidingen. Zij zien de school als
een brug tussen het jonge kind en de volwassene op weg naar
een goede toekomst. Met name door deze gedachte steeg het
aantal Turkse leerlingen en begon de "Winkler Prins" het
symbool van de integratie te worden. In het integratieproces
speelt de schoolleiding een rol van grote betekenis. Van haar
gaat een speciale aandacht uit naar de Turkse cultuur en naar
datgene wat die cultuur met zich meebrengt. De jeugd onderwijzen en op niveau brengen zodat jonge mensen de opgedane kennis in dienst van zichzelf en... van de mensheid kunnen
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stellen, dat is de grootste taak van het onderwijs; van basisschool tot universiteit. Aan die universiteiten studeren ook
Turkse jongeren en ook zij behalen aan die wetenschapsbronnen hun diploma's. Vandaag de dag is hun aantal groter dan
voorheen; een belangrijke verrichting door die jongeren tot
grote blijdschap van hun ouders. Ik dank de school voor haar
bijdrage en ik feliciteer de "Winkler Prins" met het 125 jarig
bestaan. Moge het nog jaren duren.
Frits Piel uit

Indonesië

(In de periode 1963-1970 leerling van het Winkler Prins
Lyceum)
Mijn achtergrond
Ik kom uit een gezin dat in 1958 vanwege het politieke leefklimaaat in Indonesië dit land verliet. De toekomst van de
kinderen was voor mijn ouders doorslaggevend om Indonesië
te verlaten. Vanwege de binding met Nederland lag de keuze
om naar Nederland te verkassen voor de hand. Zoals vele
vaders van de groep "Indische Nederlanders" had ook mijn
vader als beroepsmilitair gediend bij het KNIL. Andere factoren, die bij hun keuze een belangrijke rol speelden, waren: de
Nederlandse nationaliteit en de Nederlandse taal, die voor hen
niet vreemd was/is. Op de boot richting Nederland kregen
mijn broertjes en zusjes van onze ouders een stoomcursus
Nederlands. Hollandse versjes zoals Piet Hein en zijn
Zilvervloot werden door ons vele malen gezongen. Dat
Veendam onze nieuwe woonplaats zou zijn is puur toeval,
omdat mijn vader de vraag welke plaats zijn voorkeur had
beantwoordde met: "Een rustige plaats in Nederland".
Tijdens de boottocht en gedurende de busreis van Rotterdam
naar Veendam dacht ik regelmatig aan het stereotiepe beeld
van Nederland, dat mij als kind door mijn overgrootmoeder
was voorgespiegeld. Zo nu en dan kwam je blonde mensen
met blauwe ogen tegen, af en toe zag je een molen en in de nabijheid van Veendam voor het eerst wat mensen op klompen.
School periode
In Veendam kwam ik als zevenjarige in de 2e klas van de
lagere school. Terugdenkend aan die periode moet ik erkennen, dat ik geluk had. Mijn onderwijzeres juffrouw
De Zeeuw, sprak Maleis en zij onderhield een goed contact
met mijn ouders. De opvang was dus goed. Ook in de 3e en 4e
klas was de opvang en aandacht zeer goed. Na een toelatingsexamen kwam ik op het Winkler Prins Lyceum (1963-1970).
De voorbereiding voor dit examen vond mondjesmaat plaats
in de 5e en 6e klas van de lagere school door de onderwijzers
zelf. De medewerking van de zijde van de school was op het
laatst beneden de maat. Op verzoek van mijn ouders kreeg ik
m de laatste maanden van de 6e klas bijlessen Frans van de
hoofdonderwijzer, die hiervoor een vergoeding per uur kreeg.
Die bijlessen sloten echter niet geheel aan op de lessen Frans
op het WPL. Door de inspanningen van de heer Haak en mevrouw Knigge, indertijd leraren van het WPL, is het toch nog
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Voorjaar 1968 HBS 4e klas B.
Gehurkt:, derde van links, de
schrijver van dit artikel.

goed afgelopen. Onvergetelijk voor mij zijn de grote handen
van de heer Haak die toen menigmaal kwasi dreigend op mij
afkwam wanneer ik weer eens een slecht cijfer voor Frans had.
Cultuurverschillen?
Tijdens mijn schoolperiode heb ik weinig hinder ondervonden van de cultuurverschillen. Dit heeft vooral te maken met
de opvoeding, de omgeving waarin je verzeild raakt en ook het
gegeven dat ik op vrij jonge leeftijd in Nederland aankwam.
Wat de opvoeding betreft, denk ik dat die niet veel afweek van
de normale opvoeding. De omgeving waarin je terecht komt
kun je voor een groot deel gelukkig ook zelf bepalen. Wat de
leeftijd betreft, hebben mijn oudere zusjes in de beginperiode
meer acceptatieproblemen gekend en ook naar verhouding
op school minder medewerking ontvangen. Voor mijn ouders
was het toen frustrerend deze problemen niet afdoende te
kunnen oplossen, omdat in het begin voor hen de onbekendheid omtrent schooltypes.
Aanpassingsproblemen hebben wij niet gekend. Misschien
heeft dit juist te maken met de eigen cultuur, waarbij van huis
uit bijvoorbeeld is meegegeven je niet brutaal op te stellen.
Bescheidenheid siert immers de mens. Door de jaren heen
leer je dat het voor je eigen bescherming juist wel goed is je in
bepaalde omstandigheden brutaal op te stellen.
Slot
Ik woon sinds jaren in Groningen en telkens als ik in de buurt
van het oude Winkler Prins kom, denk ik aan de plezierige
dingen die ik daar heb meegemaakt. Misschien was ik toen op
het WPL, als één van de weinige kinderen van een minderheidsgroep, een vreemde eend in de bijt. De heb me echter zelden een vreemde eend in de bijt gevoeld.
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W i n t e r rond de nieuwe
Hertenkampschool.

Bevroren water, waarop geschaatst kan worden. Onder scholieren onmiddellijk geassocieerd met ijsvrij. Immens populair
op de Winkler Prinsscholen. In combinatie met de ijstent van
het sportterrein toppunt van zaligheid.
I j s o m s t r e e k s de

eeuwwisseling

Zolang Veendam met z'n Ooster- en Westerdiep bestaat, zal
er in strenge winters ijsvermaak zijn geweest.
Een vermaak, waarbij rangen en standen wegvallen en de verschillen in religies verdwijnen.
Merkwaardig toch, dat in ons land, waar protestanten, katholieken en —laten we het ruim nemen— andersdenkenden hun
eigen scholen, vakbonden, politieke partijen, vrouwenverenigingen, omroeporganisaties en sportbonden hebben opgericht, de verzuiling nooit grip heeft gekregen op de ijsclubs.
Ook niet op de ijsclub Veendam! Pardon, hier was geen ijsclub. Wel een schitterende ijsbaan. Die werd aan het eind van
de vorige eeuw aangelegd naast de "Veenlusttuin", op de
plaats waar nu het parkeerterrein van de Promenade ligt. Ze
werd beheerd door de "Maatschappij tot Exploitatie Sport- en
Tentoonstellingsterreinen" en kon worden bezocht door
abonnementhouders, die geen stemrecht hadden. Zo was dat
in die dagen in Veendam.
De "Maatschappij" werd opgericht in een tijd, waarin zeevaart en scheepsbouw een belangrijke plaats innamen en
waarin de industrie zich krachtig ontwikkelde.
Die ontwikkeling werd gesteund door het in gebruik nemen
van een eigen elektrische centrale aan de Molenstreek (de
hchtjesfabriek) en voortvarend als ze waren, voorzagen de
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H e t bestuur van de "IJsvereniging"
m e t de winnaar Henny Kalt uit
L e e u w a r d e n , 1909.

Veendammers hun ijsbaan van een stroomaansluiting.
Zodoende konden al in 1909 langebaanwedstrijden bij kunstlicht worden georganiseerd! Een spraakmakende en unieke
gebeurtenis. De winnaar op alle drie afstanden werd Henny
Kalt, die helemaal uit Leeuwarden was gekomen om hier zijn
superioriteit te bewijzen. Dat zo'n baan met zoveel licht in het
midden en schaarser wordend naar de zijkanten een aantrekkelijk verblijf was voor jongelui, behoeft geen nadere verklaring.
Veel warme gevoelens zullen in de kou zijn ontstaan en in de
barre wintertijd bloeide iets moois op. De baan lag dicht bij de
school.
In de j a r e n

dertig

Wie fijn schaatsen wil rijden, die laat zich naar Spijkerboor
glijden.
Echt schaatsen doe j'op kanalen en meren met ruimte om te
rijden door schitterende winterse landschappen onder luchten
zoals die door schilders als Brueghel, Avercamp, Van
Gooyen en Van der Velde werden vastgelegd.
Dat zijn de winters voor de liefhebbers.
Ze komen niet zo vaak voor. De Elfstedentocht is sinds 1902
nog maar achttien keer verreden.
Toch weten we nog van de winters, die ons inspireerden tot
het maken van lange tochten.
Het Ooster- en Westerdiep waren nog niet gedempt. Schepen
lagen ingevroren en uit hun schoorsteentjes kronkelde de rook
van de kookkachel die het roefje warm hield.
Wij hielden de warmte door de "Noord Ooster" of "Het
Nieuwsblad van het Noorden" onder de kleren te schuiven.
Dan de schaatsen ondergebonden en dan rits... rits naar
Wildervank. "Nooitgedagt, IJlst, Friesland".
Ergens in de buurt van Hotel de Nederlanden, dichtbij de
Elfde Laan over wijken, langs het land van Meihuizen richting Borgercompagnie. De kasteleins Bakker, Boelens en
Zwerver, hopend op een goede nering lieten de baan vegen
van Wildervank naar het Zuidlaardermeer door baanvegers,
die een rijksdaalder per dag verdienden.
Aangevuld met het "Centje voor de baanveger"
kwamen zij in goede winters soms tot f 25,- in de
week.
Niet slecht voor die dagen. Voort. Met de oostenwind in de rug. Over 't Kiel diep naar
Spijkerboor. Tegen de strakblauwe lucht
stond de molen geprent. Bij 't Kolkje,
't Werd al wat drukker, want ook de
Kielsters trokken op naar het centrum
van ijsvermaak: Café Boelens.
Ze waren duidelijk te onderscheiden
van de Veendammers, die stug rechttoe, rechtaan hun sporen trokken. De
Kielsters —op hun halfronde schaatsen— zwierden, gebruikten veel ijs in
een lager tempo. Werd op die manier
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Café Boelens: Centrum van ijsvermaak (uiteraard alleen 's
winters).

het verschil tussen industrie en landbouw uitgedrukt?
In kleding was er geen onderscheid tussen de Kielsters en de
Veendammers. De beter gesitueerden uit beide plaatsen droegen witte truien en witte ijsmutsen. De anderen een gewone
trui of jas en sommige jongens een leren muts met neerklapbare bontflappen over de oren; de Lindbergh-cap.
Al die rijders vonden elkaar in de "jachtwaaide" van Boelens,
De grote "Godin" kachel zorgde telkens maar weer voor heet
water, voor de punch en de grocs. De grammofoon trachtte
tevergeefs het stemgedruis te overtreffen met de nieuwste
schlagers: "Waldeslust" en "Donna Klara". Achter de kachel
vertelde Joke Glas het verhaal van zijn vriend, die hier gisteren vandaan reed naar Veendam en daar ontdekte, dat ie
alleen maar op z'n linkerschaats had gereden. "Hai docht, dat
de rechter stomp was, moar hai was doen, dik doen!"
Lachend telden we onze schaatsen en liepen naar de Hunze.
Onderweg hoorden we, dat mevrouw Rommel, de vrouw van
onze leraar Frans, alweer de metworst van Boelens had gekre
gen, omdat ze alweer als eerste vanuit Veendam over 't ijs
naar Spijkerboor was gereden. "La perseverance vient a bout
de tout", had ik toen willen zeggen. Maar ik weet nu pas dat
dit het Frans is voor: De aanhouder wint.
De Hunze ligt zwart en hard voor ons.
De schaatsen weer onder. Met Albert en Edzko aan de stok
naar 't Zuidlaardermeer.
Prachtig!
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De leerling: "Zolang de kanalen ijsvrij zijn, krijgen wij
het niet".

Kolkje met molen in Spijkerboor.

School wedstrijden ULO (17 Januari
1963) op het sportterrein langs de
Van Beresteynstraat.

Na 1 9 6 0 op uw
Met supporters.: Ina Ploeger,
Tineke Kemp en Janny Bakker.

plaatsen...

Hekkens, Wieringa, Ter Heide, Rozenveld, Brands, De Jonge.
Allemaal mannen die "IJs en Weder dienende" het startpistool hanteerden. Dat laatje niet aan vrouwelijke collega's
over. Mannenwerk! Een droog schot met de gestrekte arm
omhoog, een schot met een ijl rookwolkje; dat is mooi voor
een starter. Nog mooier is het, als de rijders (m/v) in het schot
duiken en gelijktijdig wegsprinten. De baancommissaris hoeft
ze dan niet af te vlaggen en de tijd waarnemers kunnen de job
klaren. Maarrr... met die waarnemers zijn nog wel eens problemen. Vooral als het juryleden betreft, die ondanks voorafgaande instructies, niet alert met de chronometers omgaan.
Conclusie: bij veel school wedstrijden kwam het voor, dat de
verliezer van een tweekamp een snellere tijd op de klok
bracht dan de winnaar.
Dan moest er "iets" geregeld worden. Trouwens met de oudere startpistolen liep het ook wel eens mis. De starter zette zich
in postuur: "Op Uw plaatsen!"
" K l a a a r r r ? " (2 s e c o n d e n

Het wedstrijdsecretariaat: de heren Meyer en Van der
Meer.

wachten)

"Klik", zei het pistool slapjes waar een kort, luid en droog
"pangg" had moeten zijn. Geketst! Over: "Op Uw plaatsen!"
Klaaarrr?" Eén deelnemer sprint weg! Pangg Pangg. Twee
schoten. Valse start. Voor de derde keer de startprocedure...
De meeste reünisten hebben het allemaal meegemaakt op de
ijsbaan in Veendam, die er tot ver in de jaren zestig nog uitzag
als in 1900. Omgeven door een dichte beukenhaag, tegenover
de HBS, rechts de povere resten van de Veenlusttuin en links
de Van Beresteynstraat. Over het dijkje (rechts) lopend kwam
je bij de ijstent: een rechthoekig, vaalgroen, houten gebouw
met een tamelijk vlak dak met veel ramen aan de voorkant.
Iets verder de kleine tribune, die rechtstreeks van een knus
Engels renbaantje kon zijn gehaald met aan het eind de
"bestuurskamer", een vertrekje van 3 x 3 meter.

118

Een

novum

In dat vertrekje werden de plannen voor ploegachtervolgingswedstrijden op de schaats uitgebroed. Voor het eerst in de
schaatsgeschiedenis startten op 2 februari 1962 op deze baan
vijf rijders voor de tribune en vijf aan de overkant voor 10
ronden van 400 meter. De opdracht was elkaar zoveel mogelijk in te halen, waarbij de tijd van de derde aankomende telde
voor de klassering.
"Met de Nationale Jeugdkampioen Jan Hendrik Koops als
kopman heeft de Veendammer ploeg in de finale het loodje
moeten leggen tegen de zeer sterke en homogene ploeg van de
LTS uit Winschoten", aldus de Noord-Ooster.
Zeer succesvolle en aantrekkelijke schoolwedstrijden, die
negen jaar later door het gewest Groningen van de KNSB als
nouveauté op de kunstijsbaan werden gebracht.
Veranderingen
De vertrouwde ijsbaan moest wijken voor de commercie. De
Promenade en het parkeerterrein veranderden het centrum
van de plaats ingrijpend en de school week met haar winteractiviteiten uit naar het recreatiepark "Borgerswold".
De accenten werden verlegd van pure snelheid naar het recreatieve schaatsen.
Organisatorisch eiste dit heel veel van de sektie lichamelijke
opvoeding van de Winkler Prins, die in samenwerking met de
Werkgemeenschap de Kanaalstreek (Wedeka), een toertocht
in het park uitzette waaraan verschillende keren meer dan
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Wintersport
Zomaar een kiekje uit «
winlrrvpDitccniru m in het bul'
ten land? Integendeel, winter
sport heel dicht bij hub, ni
lijk in het Burgerswolo. Op ini
tiatief MUI een MUI lal gymleni'
ren van de Rijkimcholcngefwen
schap Winkler Prins konden
leerlingen zich bekwamen in de
eerste beginacien op dp lunge
linen.
Een hititu-sUsfli initiatief, maar
lieliifl" iliiurrii> de pret muur enkei* tingen, want dmtm week v u
de sncsiwUag dermate weggetwrii dat de leasen niiH>*ti>n warden getto pi.
En de leerlingen nu maar duimen voor een nieuwe flinke por-
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duizend leerlingen en docenten deelnamen. De laatste keer op
7 februari 1991. Nog spectaculairder was het initiatief van
1979 en 1985, waarbij aan meer dan 600 leerlingen de beginselen van het skiën in de "Veendammer Alpen" werden bijgebracht.
De buitenstaander heeft er geen notie van welk een talent vereist is om dat alles voor elkaar te krijgen: overleg met de
schoolleiding, deelnemerslijsten, "lesroosters", verzekeringen, voldoende en goed geschoolde instructeurs engageren,
persberichten en het verzamelen van honderden paren ski's
plus schoenen in de verlangde maten enz., era.
De voldoening en waardering heeft de sektie lichamelijke opvoeding pas achteraf. Na een geslaagd festijn. De deelnemers
spreken er nog over in 2016 bij WP 150! Kom dan maar eens
luisteren.
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